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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1001686 z dnia 11.05.2016
Informacje o ogłoszeniu
1. Termin składania ofert: 20.05.2016
2. Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
3. Miejsce i sposób składania ofert: Oferty można składać osobiście w biurze projektu na ul. Sikorskiego 42, 95-015
Głowno, pocztą tradycyjną na adres biura projektu lub drogą mailową na adres: prodesse@interia.pl
4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Edyta Markowicz
5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 1 Wykonawcy świadczącego usługi
PSYCHOLOGA w ramach projektu pt Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia
dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”. Zadaniem Psychologa będzie prowadzenie zajęć terapii psychologicznej
(behawioralnej i psychoedukacji) z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku 3-13lat
6. Kategoria ogłoszenia: Usługi
7. Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne
8. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie, powiat: zgierski
9.

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie psychologa, który będzie prowadził zajęcia terapii psychologicznej podczas całego okresu
realizacji projektu.
Przedmiot zamówienia
1.
2.
3.
4.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi Psychologa.
Zamawiający zakłada wyłonienie 1 Psychologa.
Miejsce wykonywania pracy: praca stacjonarna w placówce realizowanego projektu
Wynagrodzenie: współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna lub jednoosobowa działalność gospodarcza
6. Wymiar czasu pracy: na odp. liczbę godzin
7. Do zadań Psychologa będzie należało:
prowadzenie zajęć indywidualnych z terapii psychologicznej (terapia behawioralna i psychoedukacja) zgodnie z
harmonogramem realizacji projektu
diagnoza psychologiczna wychowanków placówki
opracowanie indywidualnego programu korekcyjnego zawierającego planowany zakres wsparcia oraz rezultaty
realizowanie programu terapii przy użyciu nowoczesnych metod pracy z dziećmi
prowadzenie dziennika zajęć specjalistycznych oraz listy obecności uczestników zgodnie z ustalonym wzorem
prowadzenie dokumentacji indywidualnej zgodnie z wytycznymi projektu i dyrektora placówki
ewaluacja zajęć na bieżąco i indywidualnego planu korekcyjnego (1 raz do roku)
współpraca z rodzicami i środowiskiem uczestników projektu
współpraca z pozostałym zespołem specjalistów
uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego
inne wynikające z bieżących potrzeb
8. Psycholog będzie pracował z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku 3-13 lat
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Kod CPV
85121270-6
Nazwa kodu CPV
Usługi psychiatryczne lub pedagogiczne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany okres realizacji usługi: czerwiec 2016 - luty 2019r.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykształcenie wyższe z zakresu psychologii.
Wiedza i doświadczenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykształcenie wyższe z zakresu psychologii
Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychologa
Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
Mile widziany kurs Terapii Behawioralnej
Mile widziane ukończone inne dodatkowe kursy i szkolenia w zakresie usprawniania dzieci z zaburzeniami
neurologicznymi

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Osoby posiadające wymagane doświadczenie i wykształcenie zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami.
Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Wysokie umiejętności komunikacyjne.
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym dziećmi niepełnosprawnymi
Rzetelność w wykonywaniu obowiązków
Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i kreatywność

Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności
niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy),
wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wymiarze określonym przez Zamawiającego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza przyczyn
spowodowanych stanem zdrowia i potrzeb uczestników, przerwaniem lub zakończeniem przez uczestnika udziału w projekcie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru
2. Życiorys zawodowy CV
3. Oświadczenie o braku powiązań według załączonego wzoru
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria ocen ofert: Osoba do realizacji umowy zostanie wybrana w oparciu o:
a. przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 25 pkt.),
b. doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa (2-5 lat: 10 pkt, 6-10 lat: 15pkt, 11-20 lat: 20 pkt,
powyżej 21 lat: 25 pkt.),
c. przebyte kursy i szkolenia o których mowa w pkt. 5 i 6 Wiedza i doświadczenie (każdy 2 punkty, maksymalnie
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

10pkt)
d. cenę zaproponowaną za realizację usługi (maksymalnie 40 pkt., najniższa cena otrzyma 40 pkt., kolejne
proporcjonalnie).
e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi oferentami.
Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów. W przypadku,
gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która osiągnie najwyższy wynik punktowy.
W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 2 dni
roboczych, ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.
W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty, zawierają cenę
przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający
może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsze warunki.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy przesłali
oferty w ustalonym terminie, zawiadamiając jednocześnie wybranego Wykonawcę o złożeniu najkorzystniejszej
oferty.

Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub
z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności
poprzez:
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
pozostawanie 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.

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
Adres
Ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
Numer telefonu
Tel. 42/ 717 65 42
NIP
8361846188
Tytuł projektu
Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”.
Numer projektu
RPLD.09.02.01-10-B027/15-00

