
 

 

  Gdańsk, 26.06.2018 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/00052/2018 
Zakup usług psychologicznych 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu „Rodzina to podstawa - rozwój usług 
społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim" o numerze RPPM.06.02.02-22-0052/17 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi 
Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.  

Integralną część niniejszego zapytania -stanowią następujące dokumenty: 
 
Załącznik Nr 1-  Część ofertowa 
Załącznik nr 2 – wykaz usług 
Załącznik nr 3 – wykaz osób 
Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia psychologicznego 
Załącznik nr 5 wykaz doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznych 
 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 
Ul. Za Murami 2-10 
80-823 Gdańsk 
NIP: 583 296 90 85 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług psychologicznych świadczonych uczestnikom  
i uczestniczkom projektu pt. Rodzina do podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie 
kwidzyńskim. 
 
kod CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne 
Zapytanie zostało podzielone na 3 części. 
Część I; Diagnoza 

1. Wykonanie diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży oraz rodzin zrekrutowanych do udziału w 
projekcie 

2. Współopracowanie Indywidualnego Programu Rozwoju rodzin oraz dzieci i młodzieży na podstawie 
przeprowadzonych diagnoz. 

3. Monitorowanie i aktualizowanie IPR co kwartał 
4. Współpraca z pedagogiem, opiekunem rodziny oraz innymi specjalistami w zakresie wsparcia rodziny 

oraz dzieci i młodzieży, w tym udział w spotkaniach monitorujących min. raz na kwartał. 
5. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego. 
6. Diagnoza prowadzona będzie na terenie powiatu kwidzyńskiego. 
7. Diagnoza prowadzona może być od poniedziałku do soboty włącznie, spotkania umawiane są 

indywidualnie w miarę możliwości uczestników i uczestniczek projektu. 
8. Diagnoza może być przeprowadzona w naturalnym otoczeniu uczestników i uczestniczek projektu 

lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 
9. Oferent nie ponosi kosztów związanych z wynajęciem Sali do przeprowadzenia diagnozy. 
10. Oferent zaproponuje narzędzie diagnostyczne, które zostanie zakupione przez zamawiającego. 
11. Łącznie w okresie trwania projektu od czerwca 2018 r. do lutego 2020 r. 423 godzin diagnozy. 

Część II: Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców – uczestników i uczestniczek projektu 

1. Prowadzenie  2 grup wsparcia dla rodziców w wymiarze, 3 godziny miesięcznie na grupę. 
2. Udział w wyjazdach  edukacyjno-integracyjnych w charakterze obserwatora, min. Raz na kwartał, 

łącznie 7 spotkań. 



   

 

 

3. Spotkania prowadzone będą na terenie powiatu kwidzyńskiego. 
4. Oferent zapewni koncepcję prowadzenia grup wsparcia. 
5. Oferent oprze koncepcję prac grupy wsparcia o realne potrzeby uczestniczek i uczestników grup. 
6. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego. 
7. Spotkania odbywać się będą zgodnie z możliwościami uczestników i uczestniczek grup wsparcia. 
8. Zamawiający zapewni salę oraz materiały do prowadzenia grup wsparcia. 
9.  Łącznie w okresie trwania projektu od czerwca 2018 r. do lutego 2020 r. 132 godziny. 

Część III: Prowadzenie superwizji i szkoleń dla opiekunów i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą 
w ramach projektu. 

1. Przygotowanie programu szkolenia superwizyjnego w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby kadry 
pracującej z dziećmi i młodzieżą. 

2. Przedstawienie programu szkolenia na  5 dni przed planowanym terminem szkolenia. 
3. Prowadzenie szkolenia superwizyjnego w oparciu o opracowany program 
4. Przeprowadzenie 4 szkoleń superwizyjnych w wymiarze 8 godzin każde w 2018 r oraz 4 szkoleń 

superwizyjnych w wymiarze 8 godzin każde w 2019 r, łącznie 64 godziny. 
5. Prowadzenie dokumentacji na wzorach przekazanych przez zamawiającego. 
6. Oferent zgłosi zapotrzebowania na materiały  do prowadzenia szkoleń (mazaki, papier flipchart itp. 

) na 3 dni przed planowanym szkoleniem superwizyjnym. 
7. Oferent zapewni do prowadzenia szkolenia niezbędne narzędzia w postaci rzutnika, laptopa, 

narzędzia specjalistyczne np. gry czy testy. 
8. Zamawiający zapewni materiały oraz salę do prowadzenia szkoleń superwizyjnych. 

 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące zdolności zawodowej, tj.: 

A. Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi zgodne z zakresem części na które 

składana jest oferta. Dla części I – przeprowadzenie diagnoz psychologicznych, dla części II – 

prowadzenie grup wsparcia/warsztatów psychologicznych dla osób dorosłych, dla części III – 

prowadzenie szkoleń i/lub superewizji  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia załącznik nr 2do zapytania, który dołącza do oferty. 

Na etapie podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu stosowne 

dokumenty: referencje i/lub kopia umowy cywilnoprawnej wraz z potwierdzeniem zaakceptowania 

realizacji usługi (protokół odbioru pracy, rachunek) potwierdzające spełnienie kryterium wykonania 

dwóch usług zgodnych z zakresem, na którą składa ofertę. 

 

B. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą która: 
a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, posiada co najmniej roczny staż w wykonywania 
obowiązków zawodowych psychologa. 

b) Posiada wykształcenie wyższe, kierunkowe - psychologia 
c) Posiada  min. roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
d) Posiada min. roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie 
e) Ma pełną zdolność do czynności prawnych. 
f) Korzysta z pełni praw publicznych. 
g) Nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym 
h) Nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 



   

 

 

Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia załącznik nr 3 do zapytania, który dołącza do oferty. 

 

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego 

warunku. Na etapie podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 

a) Kserokopię dyplomu ukończenia studiów kierunkowych potwierdzające spełnienie powyższego 
kryterium, oraz 

b) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej 
wraz z potwierdzeniem zaakceptowania realizacji usługi (protokół odbioru pracy, rachunek) 
potwierdzające spełnienie  kryterium rocznego stażu pracy na stanowisku psychologa, oraz 

c) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej 
wraz z potwierdzeniem zaakceptowania realizacji usługi (protokół odbioru pracy, rachunek) 
potwierdzające spełnienie  kryterium min. 12 miesięcy pracy z osobami zagrożonymi i wykluczonymi 
społecznie jako psycholog, asystent pracownik socjalny, animator, oraz 

d) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej 
wraz  z potwierdzeniem zaakceptowania realizacji usługi (protokół, rachunek)/porozumienie 
wolontariackie potwierdzające spełnienie  kryterium pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 

e) Dokumenty potwierdzające nie figurowanie w Krajowym Rejestrze Karnym 
i) Zamawiający samodzielnie zweryfikuje kryterium nie figurowaniem w rejestrze sprawców 

przestępstw na tle seksualnym. 
 

 

C. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) 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. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków lit. C: Zamawiający nie dokonuje oceny sposobu 
spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując wycenę jednocześnie oświadcza spełnienie tych warunków. 

 

D. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
a) W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, 

których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.   
b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
c) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt. 2 powinno mieć postać 

dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich 
reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, 
pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie 
potwierdzona kopia). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

e) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących 
wspólnie. 

f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z wykonawcą występującym jako 
pełnomocnik pozostałych (liderem). 

g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz Ofertowy. 
h) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków 



   

 

 

udziału w postępowaniu, o których mowa w opisie warunków udziału w postępowaniu. 
 

Kryteria oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium  60% cena oraz kryterium doświadczenie 
psychologa 30% i kryterium praca z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie 10% .  Oferta, która 
uzyska za najwyższą liczbę punktów ( suma kryteriów  C+D+W) uznana zostanie za najkorzystniejszą. 

 
A. Opis sposobu obliczania kryterium cena. 
 
Punkty przyznawane  za kryterium cena  będą naliczone według następującego wzoru: 
C= (Cmin / C0 ) x 60 
C – ilość punktów przyznana danej ofercie 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert 
C0 – cena oferty rozpatrywanej 
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę dla poszczególnych części zapytania. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę  w kryterium cena wynosi 60.  
 
B. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie psychologa. 

 

Wykonawca wykazujący dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie psychologa wypełnia 
tabelę „Załącznik nr 4”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia  
załącznika nr 4 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Brak 
wykazania dodatkowego doświadczenia w załączniku nr 4 będzie skutkować przyznaniem w 
powyższym kryterium 0 punktów. 

 
Punkty przyznawane  za kryterium jakość  będą naliczone według następującego wzoru: 
D= (D0 / Dmax ) x 30 
D – ilość punktów przyznana danej ofercie 
Dmax– maksymalne doświadczenie (ilość miesięcy) spośród ważnych ofert 
D0 – doświadczenie(ilość miesięcy) oferty rozpatrywanej 
„Doświadczenie psychologa”  punktacja ustalana będzie w sposób następujący: 
W kryterium „Doświadczenie psychologa” Zamawiający dokona oceny doświadczenia psychologów 
ponad wymagania wskazane w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu. Ocenie będzie 
podlegać jedynie doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób (załącznik nr 3).  
 
Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium w następujący sposób: Zamawiający 
przyzna 5 pkt za każde dodatkowe 6 miesięcy wykazane w ofercie doświadczenie stażu pracy jako 
psycholog (ponad to wskazane do wykazania warunku udziału w postępowaniu) osoby, którą 
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. 
Maksymalnie Zamawiający przyzna 30 pkt, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie w pracy 
psychologa przez 36 miesięcy. 
 
 

C. Opis sposobu obliczania kryterium praca z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie 
„Praca z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie” 

Wykonawca wykazujący dysponowanie osobami, które posiadają doświadczenie w pracy z osobami 
zagrożonymi i wykluczonymi społecznie wypełnia tabelę „Załącznik nr 5”, którą dołącza do oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia  załącznika nr 5 w sposób umożliwiający jednoznaczną 
ocenę spełnienia ww. warunków. Brak wykazania dodatkowego doświadczenia w załączniku nr 5 będzie 
skutkować przyznaniem w powyższym kryterium 0 punktów. 
 
Punkty przyznawane  za kryterium praca z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie będą 
naliczone według następującego wzoru: 
W= (W0 / Wmax ) x 10 
W – ilość punktów przyznana danej ofercie 



   

 

 

Wmax– maksymalna doświadczenie (liczba miesięcy) spośród ważnych ofert 
W0 – doświadczenie (liczba miesięcy) oferty rozpatrywanej 
 
W kryterium „„Praca z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie” Zamawiający dokona oceny 
doświadczenia psychologów ponad wymagania wskazane w warunkach udziału w niniejszym 
postępowaniu. Ocenie będzie podlegać jedynie doświadczenie osób wskazanych przez Wykonawcę 
w wykazie osób (załącznik nr 3).  

 
Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium w następujący sposób: Zamawiający 
przyzna 2 pkt za każde dodatkowe 6 miesięcy wykazane w ofercie. Maksymalnie zamawiający przyzna 
10 pkt, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi i wykluczonymi 
społecznie prze okres 30 miesięcy. 

Przez kryterium praca z osobami zagrożonymi i wykluczonymi społecznie rozumie się pracę  na rzecz  

osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 

spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę  w kryterium praca z osobami zagrożonymi 
i wykluczonymi społecznie wynosi 10.  
 

Wszystkie obliczenia  dla kryterium cena, doświadczenie, praca na rzecz osób zagrożonych i wykluczonych 
społecznie będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty 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 najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

Sposób i miejsce złożenia 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul 

Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2018 r. 

2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew Gdańska, ul Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk. Na kopercie należy umieścić nazwę i 

adres Wykonawcy, oraz napis:  Zapytanie o usługi psychologiczne w powiecie kwidzyńskim nr projektu 

RPPM.06.02.02-22-0052/17 

4. Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 1) oraz załącznika nr 2-5 i  

przesłaniu całego dokumentu na adres zamawiającego. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.  

6. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w 

części ofertowej  oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski 

9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących 

do wypełnienia oferty. 

10. W przypadku składania oferty częściowej należy zaznaczyć na części ofertowej, której części dotyczy 

składana oferta. 



   

 

 

11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej 

odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Pozostałe postanowienia 

1. Ze strony zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Karolina Weiner, Tel. 500 165 355, 

karolina.weiner@zhp.net.pl 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku 

informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało zapytanie. 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 

jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych. 

6. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 

przesłano Zapytanie ofertowe oraz umieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej. 

8. Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Pozostałe oferty zostaną odrzucone. 

9. Okres realizacji umowy 10 lipca  2018 r -  30 marca 2020 r. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród ofert złożonych przez 

wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu 

ofertowym kryteria oceny. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% wartości 

zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia. 

12. Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego 
postępowania.  

13. W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za 
wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie. 

14. Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 

15. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy: 

a) Przewidujące karę umowną  w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku 
nie wykonania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z  innymi postanowieniami umowy oraz bez 
zachowania należytej staranności 

b) w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie 

c) Zastrzegające zamawiającemu możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy 
d) Zastrzegające zamawiającemu możliwość  dochodzeni od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

17. Zamawiający poprawi w ofertach: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe. 
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Załącznik nr 1 

 

(„część ofertowa”) 

OFERTA 

 

 

…………………………………………………… 
          Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

 

Przedmiotem oferty jest przeprowadzenie usług psychologicznych w ramach części: 

I   TAK/NIE 

II TAK/NIE 

III TAK/NIE 

 

Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 
Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) w ramach części: 

Część I Kwota 
brutto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

W tym ……………………%VAT  

Część II Kwota 
brutto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

W tym ……………………%VAT  

Część III Kwota 
brutto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

W tym ……………………%VAT  

 

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) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi (w tym koszty 

podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy).  
e) nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania i nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo poprzez wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
- 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. 

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 
(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 

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



   

 

 

i) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi 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. 

j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 
ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą. 

k) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy. 

  

Miejscowość i data …………………                      

             ………………………………. 
Podpis i pieczęcie oferenta  

  



 

 

 

 

Załącznik numer 21 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

…………………………………………………….. 

               
           Podpis i pieczęć oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb. 
2 Należy uzupełnić jeśli oferent składa ofertę na tą część. 
3 Należy uzupełnić jeśli oferent składa ofertę na tą część. 
4 Należy uzupełnić jeśli oferent składa ofertę na tą część. 

Nr części której dotyczy  Nazwa usługi  
Podmiot, dla którego usługę 

zrealizowano 

Część I 

Diagnoza2 

 

  

  

Część II 

Grupy Wsparcia3 

  

  

Część III 

Szkolenia i superwizje4 

  

  



   

 

 

 

 

Załącznik numer 35 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

               
           Podpis i pieczęć oferenta 

  

                                            
5 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb. 
6 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę miesięcy zrealizowanych w wymaganym okresie. 
7 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę miesięcy zrealizowanych w wymaganym okresie. 

Imię i nazwisko wykształcenie  

Staż pracy jako psycholog 
zrealizowanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem 
złożenia oferty, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, proszę 
wskazać w miesiącach6 

Doświadcze
nie w pracy 
z dziećmi i 
młodzieżą, 
liczone w 

miesiącach7 

doświadczenie 
w pracy z 
osobami 

zagrożonymi i 
wykluczonymi 
społecznie, 
liczone w 

miesiącach 

     

    
 

    
 

    
 

    
 



   

 

 

 
 
 
 

Załącznik numer 48 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

            Podpis i pieczęć oferenta 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

                                            
8 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb. 
9 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę miesięcy zrealizowanych w wymaganym okresie. 

Imię i nazwisko Miejsce pracy jako psycholog 
oraz okres od …..do …. 

Staż pracy jako psycholog proszę wskazać w 
miesiącach9 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



   

 

 

Załącznik numer 510 

 

 

 

…………………………………………………….. 

            Podpis i pieczęć oferenta 

 

 
 
 
 

                                            
10 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb. 
11 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę miesięcy zrealizowanych w wymaganym okresie. 

Imię i nazwisko 
Miejsce pracy na rzecz osób 
zagrożonych i wykluczonych 
społecznie  okres od …..do …. 

Staż pracy na rzecz osób 
zagrożonych i wykluczonych 
społecznie proszę wskazać w 
miesiącach11 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


