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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce                                       
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e-mail: mops-hajnowka@home.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2021 prowadzone w trybie 
ROZEZNANIA RYNKU 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Klub Integracji Społecznej „Kurnik”” 
numer projektu: RPPD.09.01.00-20-029/20, zapraszamy do składania ofert na 
realizację INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO - kod PCV
85121270-6. 

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego 
zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura i realizacja 
stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku są współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 
2020. 

Szczegółowy opis zamówienia: 

1. Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, w ramach projektu „Klub Integracji 
Społecznej „Kurnik”” planuje wykonanie usługi polegającej na realizacji 
indywidualnych spotkań z psychologiem dla 45 uczestników projektu „Klub Integracji 
Społecznej „Kurnik””. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 180 godz. spotkań 
indywidualnych (przez 1h godzinę rozumie się 60 minut) z Uczestnikami Projektu 
zgodnie z harmonogramem, który zostanie przedstawiony po ustaleniu potrzeb 
Uczestników Projektu do udziału w takiej formie wsparcia. W trakcie indywidualnego 
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poradnictwa psychologicznego specjalista zwróci szczególną uwagę na osobowość 
Uczestników Projektu, motywację, poczucie sensu życia, ich funkcjonowanie w 
lokalnej społeczności.

Termin realizacji: grudzień 2021/maj 2022. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmiany terminu realizacji wsparcia. 

W ramach realizacji wsparcia, psycholog zobowiązany jest w szczególności do:

1. Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na

wzorach dostarczonych przez Zamawiającego np. listy obecności itp.;

2. Przekazywania w formie telefonicznej, osobistej lub e-mailowo informacji o 

nieobecnościach Uczestników/Uczestniczek, rezygnacjach 
Uczestników/Uczestniczek oraz innego rodzaju problemach;

3. Dostarczania na koniec każdego miesiąca dokumentów potwierdzających 

realizację liczby godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego;

4. Informowania Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu ze 

środków Unii Europejskiej.

W oparciu o powyższy opis zapraszamy do składania ofert przez psychologów 
posiadających wymagane kwalifikacje oraz gotowych do realizacji ww. usługi.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonywania umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014 – 2020.

I.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki 
udziału w postępowaniu: 

1. Posiadają kwalifikacje, niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.:

 wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie psychologii; 

 kursy i szkolenia z zakresu psychologii;
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 co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia 
usług psychologicznych;

 kompetencje społeczne i interpersonalne (m. in. otwartość na drugiego 
człowieka, autentyczność, spójność, empatia, pozytywne nastawienie, 
wysoki poziom komunikatywności i wiedzy).

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
kserokopie stosownych dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń z odbytych kursów, 
umowy     o pracę lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w zawodzie. 

2. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 
Wykonawca podpisując wycenę oświadcza jednocześnie spełnienie tego warunku.

3. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 

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, 
polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej;

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 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. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 
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II.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została 

upoważniona p. Marzena Tichoniuk , e-mail: mops-hajnowka@home.pl, 
tel. 85 682 20 11

2. Siedziba zamawiającego: ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka

3. Oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

(Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest podać cenę za 
realizację całego przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową za 1 
godzinę świadczenia usług – brak wskazania ww. elementów powodować 
będzie odrzucenie oferty).

4. Oferty należy składać za pośrednictwem:

 poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z 
wymaganymi dokumentami/ oświadczeniami) na adres e-mail: mops-
hajnowka@home.pl , osobiście lub pocztą w formie pisemnej (decyduje
data wpływu) na adres siedziby Zamawiającego;

 oferta składana w formie pisemnej powinna być doręczona w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na realizację 
wsparcia psychologicznego w ramach realizacji projektu „Klub Integracji
Społecznej „Kurnik””.

 W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej tytuł 
wiadomości powinien brzmieć: Oferta w postępowaniu na realizację 
wsparcia psychologicznego w ramach realizacji projektu „Klub Integracji
Społecznej „Kurnik””.

5. Oferta musi być złożona do dnia 30.11.2021 r. do godziny 16:00. Decyduje

godzina i data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

9. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
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10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatniego dnia 
wyznaczonego na składanie ofert.

11. Kompletna oferta musi zawierać:

• formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania cenowego

• wykaz usług załącznik nr 2 do rozeznania cenowego

• podpisany załącznik nr 3 do rozeznania cenowego – informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych

III. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków 
udziału w postępowaniu, każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. 
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami: 

1. Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia – 100%.

2. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po 

przecinku.

3. 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 zlecenie).

4. Ważna oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 

najkorzystniejszą.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do 

podpisania umowy.

IV.  ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego; 

b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą wymaganych oświadczeń i 

dokumentów, tj.: 
 oświadczenia dot. wykonanych usług – załącznik nr 2
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 dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących 
wymaganego wykształcenia Wykonawcy i stażu zawodowego

c) przedstawi nieprawdziwe informacje;

d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w 

zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do 
niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z 

Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy 
cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje 
Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w 
zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni 
postępowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na 

każdym etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z 
kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą 
liczbę punktów.

8. W przypadku niekompletnej oferty Zamawiający nie będzie wzywał do 

uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert.

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych 

omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W 
przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający 
przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
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10. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego 

postępowania bez wyboru oferty.

Miejscowość i data ………………………..                    

……………………………….
         Podpis Oferenta
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