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Stargard, 23.12.2019 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/PSONI/2019/TZ 

 

Szanowni Państwo, 

Wnioskodawca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną 

Koło w Stargardzie w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z EFS w ramach RPO 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej 

RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne 1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.07.02.00 Wsparcie dla 

tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji 

społeczno-zawodowej pt.:  Nowy dział ZAZ-u w Stargardzie: ” Utrzymanie czystości terenów 

miejskich” - zaprasza do złożenia oferty w zakresie przedmiotu zamówienia, którym jest: 

prowadzenie wsparcia psychologicznego w wymiarze 230 h.  

 

I. Przedmiot zamówienia 

Zamówienie dotyczy: 

Kod CPV: 

80500000-9 

Usługi szkoleniowe 

 

Wsparcie psychologiczne dla 18 uczestników projektu po 10 h wsparcia indywidualnego na osobę -

180 h  oraz  wsparcia  grupowego dla otoczenia  uczestników projektu  pula h wsparcia psychologa, 

spotkania indywidualne lub grupowe w zależności od potrzeb 50 h.  

 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością 

intelektualną lub sprzężoną, chore psychicznie18 osób i  ich otoczenie: 18 osób.   

 

II. Planowane miejsce realizacji zamówienia: 

Realizacja wsparcia od 6.01.2020 r. do 30.09.2020 r. w siedzibie wnioskodawcy w Stargardzie przy 

ul. Broniewskiego 2. 

 

Informacje na temat terminów i miejsc realizacji poszczególnych sesji wsparcia będą przekazywane 

Wykonawcy na bieżąco, nie później jednak niż 7 dni przed planowanymi terminami realizacji 

poszczególnych sesji poradnictwa. 

 

III. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca pokrywa koszty dojazdu na sesje wsparcia, koszty ewentualnych noclegów, delegacji i 

diet oraz koszty wydruku materiałów. Koszty te powinny zostać uwzględnione przez Wykonawców 

w zaproponowanej przez nich stawkach wynagrodzenia. 

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania uczestników o wyznaczonych miejscach i 

terminach spotkań z Wykonawcą oraz do opracowania i dostarczenia Wykonawcy wzorów 

dokumentów niezbędnych do realizacji sesji (w tym m.in. list obecności). 

Współpraca z Wykonawcą wyłonionym w ramach niniejszego postępowania odbywać się 
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będzie w oparciu o umowę o świadczenie usług/umowy zlecenie, której wzór stanowi Załącznik nr 

5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji każdej 

sesji spotkań  w terminie 5 dni roboczych od zakończenia jej realizacji. 

Zamawiający potwierdzi prawidłowość wszystkich sesji/spotkań zrealizowanych przez Wykonawcę 

w danym miesiącu kalendarzowym podpisując protokół wykonania zlecenia/usługi dla tego 

miesiąca, co uprawnia Wykonawcę do wystawienia rachunku/faktury VAT. 

Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na dokumentach i materiałach merytorycznych 

informacji o współfinansowaniu projektu z EFS przy wykorzystaniu udostępnionych przez 

Zamawiającego logotypów. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020” w toku realizacji zamówienia. 

 

IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku 

do wzoru określonego w Załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego poprzez zawarcie 

pisemnego aneksu w następujących przypadkach: 

 

ników projektu, 

 

 

Wykonawcą. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

 usług objętych 

postępowaniem, tj. dysponują osobami, które legitymują się wykształceniem wyższym 

przedmiotowym: wykształcenie wyższe psychologiczne 

oraz 

minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy jako psycholog w przeciągu ostatnich 3 lat przed 

dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

 

Dodatkowo: nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą. 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: 

a) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu kopię dyplomu 

potwierdzającego wykształcenie wyższe psychologiczne 

oraz 

b) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie 

wraz z CV potwierdzające co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy jako psycholog w 

przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie 
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oraz 

c) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu uzupełniony 

Załącznik nr 3. 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie 

kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść zgodnie z pkt. VIII niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Niespełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie jego 

wykluczeniem i odrzuceniem złożonej oferty bez możliwości uzupełnienia. 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT 

W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający zastosuje następujące kryteria 

wyboru ofert: 

Cena –100 

  

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium: 

1.Cena – waga 100%. 

Opis sposobu obliczania kryterium cena. 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 

obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (Cmin : C0) x 100 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 – cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

  

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Ważna 

oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów   uznana zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, 

którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

Cenę brutto za wykonanie 1 godziny wsparcia należy podać w złotych polskich z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku; cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia 

zgodnie z pkt. III zapytania ofertowego, w szczególności koszty składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego oraz (w przypadku Wykonawców 

prowadzących działalność gospodarczą) podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 

powstania zobowiązania podatkowego. 

Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

matematyczną zasadą zaokrąglania. 

 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł 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. 

3. Ocena ofert 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
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a. jej treść nie odpowiada treści Zapytania; 

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;. 

Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, łącznie możliwych do 

uzyskania jest 100,00 punktów. 

Na podstawie przyznanych punktów Zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców, 

których oferty nie zostały odrzucone. 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów 

obliczonych zgodnie z opisem sposobu obliczenia końcowej oceny oferty. Wykonawca ten 

zostanie wezwany do podpisania umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do 

niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od podpisania 

umowy z Zamawiającym, Zamawiający ma prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą wg 

liczby punktów uzyskanych w procesie oceny ofert zgodnie z listą rankingową. 

Proces wyboru Wykonawców zostanie udokumentowany protokołem. 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

Termin związania ofertą wynosi 10 dni od terminu składania ofert. 

 

 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny i przyznaniem 

punktów zgodnie z treścią pkt. VI niniejszego zapytania ofertowego w następujących przypadkach: 

Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca złoży 

ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje, Wykonawca nie spełnia 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. V niniejszego zapytania ofertowego, 

Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty. 

 

Dodatkowo Zamawiający ma prawo do wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania 

rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w 

szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając 

wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, 

który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 

stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, 

zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. 

W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty, Wykonawcy nie przysługują 

środki ochrony prawnej. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
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1) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub 

2) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem I przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

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

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

lub nie został określony przez IZ PO, 

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. 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY 

 

Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego oraz wypełnione załączniki nr: 2, 3 i 4 . 

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, oferta powinna zostać w pełni 

wypełniona. W szczególności, Wykonawca powinien wypełnić wszystkie pola dotyczące ceny w 

formularzu ofertowym, podając oferowaną cenę brutto w złotych polskich. 

Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych. 

Wykonawca przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Oferty złożone po 

terminie składania ofert zostaną zwrócone przez Zamawiającego. 

Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną czytelną 

techniką. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem ewidencyjnym lub udzielonym przez 

Wykonawcę pełnomocnictwem do złożenia oferty. 

 

Wykonawca ma obowiązek złożenia: 

1. oferty na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego oraz dołączenia do niej: 

2. oświadczenia o braku powiązań, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego, 

3. pozostałe oświadczenia – zawarte w  załączniku  nr  3 do niniejszego zapytania ofertowego, 

4. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z CV, kserokopiami dokumentów 

potwierdzającymi  wymagane wykształcenie. 

 

Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 3.01.2020 r. do godz.15.00. osobiście, pocztą tradycyjną 

lub kurierem do siedziby Zamawiającego lub w formie scanów na adres poczty e-

mail:zaz.ck@wp.pl,  (w przypadku ofert złożonych pocztą, decyduje data wpływu do siedziby 

mailto:zaz.ck@wp.pl
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Zamawiającego) Na kopercie/w temacie wiadomości e-mail należy napisać „Zapytanie –wsparcie 

psychologiczne”. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą wyłonionym w ramach 

niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena zaoferowana w złożonej przez niego ofercie 

przekracza cenę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W przypadku, gdy 

negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni wybór wyłonionego Wykonawcy i będzie 

rozpatrywał oferty kolejnych Wykonawców wg kolejności na liście rankingowej. 

 

 

W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym osobą do kontaktu jest: p. Przemysław Momot  

tel.: 697 991 137. 

 

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: zaz.ck@wp.pl   

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z CV 

osoby planowanej do prowadzenia wsparcia, 

Załącznik nr 4 - Pozostałe oświadczenia, 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

 

 

mailto:zaz.ck@wp.pl

