
Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 20-03-2018 

Drukuj 

Numer ogłoszenia 

1095498 

Edytuj 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć : 
a) osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Busku -Zdroju ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój, 
b) przesłać pocztą, kurierem - decyduje data wpływu do sekretariatu 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Tomasz Meus 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

662033588 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu prowadzenia zajęć 
psychologicznych z uczestnikami projektu. 
W ramach projektu „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” usługi 
psychologiczne obejmować będą pracę na rzecz beneficjentów projektu oraz 
ich otoczenia i rodzin. 
- Na rok 2018 przewiduje się 530h (40 uczestników projektu x 12h + 50h dla 
otoczenia i rodzin uczestników projektu). W 2019 r. przewidziana liczba 
godzin to 138 (40 uczestników projektu x 3h + 18h dla otoczenia i rodzin 
uczestników projektu). Zajęcia psychologiczne będą trwały do 03.2019r. 
- Liczba uczestników projektu to 40 osób w wieku 60+. 



Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi szkoleniowe 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Busko-Zdrój 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zlecenie usługi na prowadzenie zajęć psychologicznych 
z uczestnikami projektu 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu prowadzenia zajęć 
psychologicznych z uczestnikami projektu. 
W ramach projektu „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi” usługi 
psychologiczne obejmować będą pracę na rzecz beneficjentów projektu oraz 
ich otoczenia i rodzin. 
- Na rok 2018 przewiduje się 530h (40 uczestników projektu x 12h + 50h dla 
otoczenia i rodzin uczestników projektu). W 2019 r. przewidziana liczba 
godzin to 138 (40 uczestników projektu x 3h + 18h dla otoczenia i rodzin 
uczestników projektu). Zajęcia psychologiczne będą trwały do 03.2019r. 
- Liczba uczestników projektu to 40 osób w wieku 60+. 
- Dla potrzeb otoczenia i rodzin Beneficjentów będą odbywać się indywidualne 
konsultacje psychologiczne. 
- Rolą psychologa będzie pomoc beneficjentom w przełamywaniu barier 
psychologicznych utrudniających obiektywną samoocenę, kształtowanie 
umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju 
osobistego, a w tym: autoprezentacja, kreatywność i nastawienie do zmian, 
metody radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, 
zwiększenie pewności siebie, poczucia wpływu na własne życie i możliwości 
dokonywania świadomych wyborów, wzmocnienie samooceny i poczucia 
własnej wartości, zwiększenie motywacji do działania, nauka stawiania sobie 
celów i priorytetów, dostrzegania pozytywów w swoim życiu, budowania 
swojej roli w rodzinie. 



- Miejscem wykonywania usług psychologa będzie Klub Seniora w Busku – 
Zdroju ul. Różana 2A 
- Harmonogram pracy będzie sporządzany przez psychologa i przedstawiany 
koordynatorowi projektu. Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do 
potrzeb i możliwości uczestników projektu. Zamawiający zastrzega możliwość 
zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. 
Od psychologa wymagamy w szczególności: 
1. Przeprowadzenia zajęć na temat radzenia sobie z trudnościami takimi jak: 
syndrom opuszczonego gniazda, żałoba, poczucie osamotnienia, 
niepełnosprawność własna lub bliskich, przejście na emeryturę, opieka nad 
osobą niepełnosprawną, osłabienie funkcjonowania poznawczego (pamięć, 
myślenie, uwaga), odrzucenie przez bliskich; wykluczenie społeczne, trudności 
z pogodzeniem się ze starością/niepełnosprawnością, lęk przed śmiercią, 
problem z zaakceptowaniem dorosłości swoich dzieci i wnuków, konflikty w 
rodzinie, poczucie braku zrozumienia przez najbliższych, radzenie sobie z 
przewlekłym bólem, uzależnienie od leków/alkoholu i innych środków, 
bezsenność, pogorszone samopoczucie psychofizyczne (depresja, smutek, 
rozdrażnienie, łatwe wpadanie w złość, zniechęcenie, poczucie beznadziei, lęk 
i inne). 
2. Posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz minimum 2 - 
letniego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, 
chorymi. 
3. Przygotowania szczegółowego programu zajęć w oparciu o powyższy zakres 
merytoryczny, podlegający zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu. 
4. Przeprowadzenia indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. 
5.Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu 
(listy, ankiety umiejętności i potrzeb według własnego wzoru) 
6. Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej na wzorach Zamawiającego tj. 
m.in. listy obecności wypełniane i podpisywane na każdych zajęciach. 
7. Każdorazowe dostarczanie po zakończonym miesiącu protokołu zdawczo-
odbiorczego i list obecności potwierdzających odbycie zajęć. 
8. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią 
realizacją projektu. 
9. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności 
uczestników na zajęciach. 
10. Zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia 
zajęć psychologicznych 

Kod CPV 

80000000-4 

Nazwa kodu CPV 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe 



Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: ramy czasowe wykonania zamówienia do 
31.03.2019 r. Szczegółowe harmonogramy zostaną ustalone przed 
podpisaniem umowy lub najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem zajęć 

Załączniki 

• 0 zaproszenie do zlozenia oferty cenowej zajęcia psychologdocx 
• 1 Zalacznik nr 1 - Wykaz osób 
• 5 Zalacznik nr 5 projekt umowy 
• 4 Zalacznik nr 4 oswiadczenie o braku powiazan 
• 3 Zalacznik nr 3 oswiadczenie spełnieniu warunków i braku podstaw 

wykluczenia 
• 2 Zalacznik nr 2 oferta cenowa 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego 
Na potwierdzenie należy przedłożyć: 
 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w 
jednym zakończonym szkoleniu grupowym lub cyklu kształcenia – np. semestr 
w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu 
zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu 
zawierającego nie mniej niż: 
 
Wymagania minimalne kadry dydaktycznej 
1 osoba z doświadczeniem w zawodzie psychologa  
Powyższe osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe 
psychologia 
minimum 2 - letnie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
starszymi, chorymi 
 
W zakresie dysponowania potencjałem technicznym, finansowym i 



ekonomicznym zamawiający nie określa warunków wystarczającym jest 
złożenie oświadczeniu o dysponowaniu w tymi zasobami w stopniu 
wystarczającym do realizacji zamówienia (załącznik nr 3) 

Warunki zmiany umowy 

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od 
Wykonawcy 

1) Oferta musi zawierać: 
a) ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
Zaproszenia; 
b) Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia, 
zgodnie  
z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia; 
c) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez 
pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające 
pełnomocnika do tej czynności. 
 
2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe 
- składane na wezwanie Zamawiającego 
a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z pkt. 
7.4. b) zaproszenia - załącznik nr 4 zaproszenia 
b) Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1) Kryterium oceny ofert: Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) 
2) Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: Cn/Cb x 
100  
 
Cn - najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych 
Cb - cena brutto badanej oferty 

Wykluczenia 



nie podlegają wykluczeniu tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie 
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Zaproszenia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W BUSKU - ZDROJU 

Adres 

Tadeusza Kościuszki 2a 

28-100 Busko-Zdrój 
świętokrzyskie , buski 

Numer telefonu 

413784442 

NIP 

6551078722 

Tytuł projektu 

Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi 

Numer projektu 

RPSW.09.02.01-26-0048/16-00 



Liczba wyświetleń: 1 

 


