Fundacja Na Rzecz Wspierania
Osób Niepełnosprawnych
„Wyjdź z Domu”
38-321 Moszczenica 78
NIP: 7382144396; REGON: 122537317

Moszczenica, dnia 16 czerwca 2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU nr 2-RR-9.1.2-2017
Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na świadczenie usług
psychologicznych dla uczestników projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.0212-0140/16, realizowanego w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywna Integracja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
1. Zamawiający:
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”,
38-321 Moszczenica 78, tel.: 730 777293, e-mail. fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
2. Przedmiot rozeznania rynku:
Kod/y i nazwa CPV: 85312320-8 - usługi doradztwa;
85121270-6 – usługi psychiatryczne i psychologiczne
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych, zgodnie z dokumentem „Standard
usług”, dla 60 Uczestników Projektu pn. „Wyjdź z domu – bądź aktywny” (średnio 20 os / rok, przez 3
lata) w zakresie:
1) przeprowadzenia indywidualnej diagnozy - identyfikacji potrzeb i potencjału uczestników/-czek
projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD):
a) tworzenie i realizacja IPD oparta będzie na współpracy z Doradcą Zawodowym i będzie miała
na celu określenie adekwatnych metod i narzędzi aktywizacyjnych w czasie realizacji projektu
dla poszczególnych uczestników/-czek projektu. IPD pozwolić ma na dobór najbardziej
odpowiednich działań dla uczestników/-czek projektu, tak by w jak największym stopniu
odpowiadały na potrzeby i uwzględniały możliwości danej osoby. Celem IPD jest usprawnienie
procesu monitorowania postępów w projekcie przez poszczególnych uczestników/-czek
projektu. W IPD zostanie dookreślona ścieżka uczestnictwa w Projekcie.
b) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania IPD wraz z Doradcą Zawodowym, przy czynnym
udziale każdego uczestników/-czek projektu
c) Liczba godzin doradztwa – 180 (jedna godzina wynosi 60 minut), przy czym średnio
w wymiarze 3 godziny na każdego z sześćdziesięciu uczestników projektu .

1
Fundacja Wyjdź z Domu; 38-321 Moszczenica 78
Biuro Projektu: ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
Tel: 730 777 293

2)

przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w łącznym wymiarze do 180
godzin zegarowych (średnio 4 godziny x 15 osób/rok x 3 lata):
a) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa
psychologicznego mającego na celu wsparcie Uczestników Projektu, odbarczenie trudnych
doświadczeń życiowych, pobudzenie motywacji do działania, korekcję zachowań
niepożądanych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, praca nad samopostrzeganiem
i kształtowaniem sensu życia, o ile taka potrzeba zostanie dookreślona w IPD.
b) zajęcia prowadzone będą dla ok. 45 Uczestników Projektu w wymiarze średnio po 4 godziny
dla średnio 15 osób/rok, w czasie i tempie dostosowanym do potrzeb Uczestników Projektu.
c) Zajęcia muszą być przeprowadzone zgodnie ze „Standardem usług”
d) Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i prowadzenia dokumentacji prowadzonych zajęć
zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020” i „Standardem usług”.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zarówno na część 1 lub część 2 lub
część 1 i 2 razem.
4. Czas trwania zamówienia
1) Od dnia podpisania umowy do 30.09.2019r.
Przeprowadzenie doradztwa i poradnictwa w terminie i zakresie określonym w rozeznaniu
rynku zgodnie z zapotrzebowaniem i dyspozycyjnością Uczestników/-czek projektu oraz
harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zintensyfikowania bądź zminimalizowania liczby godzin świadczonego doradztwa
i poradnictwa w poszczególnych miesiącach.
2) Świadczenie usług może odbywać się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do
20.00 w zależności od zapotrzebowania uczestników projektu, zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
5. Miejsce realizacji:
Biuro Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zlokalizowane
w Gorlicach, przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice, lub inne miejsce zapewnione przez Zamawiającego
na terenie miasta Gorlice.
6. Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie do wykonywania zamówienia w szczególności:
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Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. Wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane CV wg. wzoru
z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania)
b. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, posiadać doświadczenie
z zakresu prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego (rozumianego
jako przeprowadzenie minimum 150 godzin indywidualnego poradnictwa psychologa)
w tym minimum 1 rok pracy z osobami z niepełnosprawnościami (rozumianego jako
przeprowadzenie min. 50 godzin indywidualnego poradnictwa psychologa) wymagany opis doświadczenia wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załącznika nr 2
i składanych przez Oferenta dokumentów potwierdzających zadeklarowane wykształcenie oraz
doświadczenie zawodowe, zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.
7. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O realizację zamówienia mogą ubiegać się następujący Wykonawcy:
1) osoby fizyczne,
2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (realizujące zamówienie osobiście),
3) pozostałe podmioty gospodarcze dysponujące odpowiednim zasobem kadrowym (pracowników
należy wskazać poprzez podanie ich imion i nazwisk).
UWAGA: Jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą(realizująca zamówienie osobiście) – będzie ona zobowiązana do realizacji przedmiotu
zapytania osobiście na podstawie umowy zlecenia oraz wypełniania kart czasu pracy. Ponadto, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w
okresie realizacji umowy osoba ta:
a) nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na
podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
oraz
b) posiada możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych
w ramach zleconej usługi, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS (Fundusz Spójności) oraz
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego
i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
8. Forma, miejsce i termin składania ofert
1) Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku. Do oferty należy załączyć
załącznik nr 2 oraz dokumenty potwierdzające zadeklarowane wykształcenie i doświadczenie
zawodowe osoby, która ma bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia w danej części.
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2) Oferent winien wycenić koszt świadczenia usługi przeprowadzenia indywidualnej diagnozy oraz
poradnictwa psychologicznego za 1 godzinę brutto odpowiednio do realizacji danej części
zamówienia, tj.: indywidualnej diagnozy lub / i prowadzenia poradnictwa psychologicznego.
Łączna cena ofertowa brutto za dana część zamówienia będzie stanowić iloczyn stawki brutto za
1 godzinę i liczby godzin realizacji danej części zamówienia. Cena ofertowa brutto w okresie
realizacji projektu nie ulega zmianie.
3) Kryteria oceny oferty: Cena brutto – 100%
Zasady oceny ofert w kryterium „Cena brutto”
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt/
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczane wg. wzoru:
Lp = (Cn/Cb) x 100 pkt.
Gdzie:
Lp – liczba punktów dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb – cena brutto danej oferty.
4) Jeżeli cena ofertowa brutto wskazana liczbą i słownie będzie różnić się, wówczas Zamawiający
przyjmuje za prawidłową wartość zamówienia wskazanego słownie.
5) Przedstawiona w ofercie cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty dotyczące realizacji tej
usługi, w tym w szczególności podatek VAT (o ile wynika to z odrębnych przepisów) i /lub
wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, należnych podatków – jeżeli wystąpi
obowiązek ich zapłacenia.
6) Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na załączonych formularzach ofertowych do dnia
23.06.2017 r. do godziny 16.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres:
fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com, lub osobiście lub pocztą tradycyjną lub kurierem w biurze
projektu ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice (pokój 08 – kondygnacja piwnic).
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy zaproponowane kwoty
wynagrodzenia dla Wykonawcy przewyższą kwoty przewidziane w budżecie projektu.
8) W przypadku równej ceny złożonej przez Wykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcami w celu wyłonienia najlepszej oferty.
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