
Termin składania ofert 

do dnia 30-07-2018 

Drukuj 

Numer ogłoszenia 

1126613 

Edytuj 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

1) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2018 
r. do godz. 10.00  
w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-
Zdroju ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Tomasz Meus 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia 

664040171 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia indywidualnych konsultacji i 
warsztatów z psychoterapeutą w ramach projektu konkursowego pn. 
„Rodzina Wspólna Troska” dla 6 grup wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych z 
niepełnosprawnością, osób głuchych i niedosłyszących, osób, niewidomych 
i niedowidzących, matek z dziećmi niepełnosprawnymi, Amazonek w 
ramach projektu konkursowego „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku -Zdroju 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1126613
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/user/publication/edit/1126613


Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Busko-Zdrój 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wybór wykonawców na przeprowadzenie 
indywidualnych konsultacji i warsztatów z psychoterapeutą w ramach 
projektu konkursowego pn. „Rodzina Wspólna Troska 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia indywidualnych konsultacji i 
warsztatów z psychoterapeutą w ramach projektu konkursowego pn. 
„Rodzina Wspólna Troska” dla 6 grup wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych z 
niepełnosprawnością, osób głuchych i niedosłyszących, osób, niewidomych 
i niedowidzących, matek z dziećmi niepełnosprawnymi, Amazonek w 
ramach projektu konkursowego „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku -Zdroju 
 
- psychoterapeuta – 190 h ( na 2018 r. przewiduje się 40 h; na 2019 – 110 
h i na 2020r. 40h) 
1. Prowadzenie konsultacji indywidualnych mających na celu pomoc 
uczestnikom projektu we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie 
na świadczenia z pomocy społecznej. 
3. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu m.in..: 
radzenia sobie z lękiem, efektywnej komunikacji interpersonalnej, pracy nad 
wzmocnieniem poczucia własnej wartości, emocjonalnego bycia z drugą 
osobą 
4. Posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz minimum 2 - 
letniego doświadczenia w pracy terapeutycznej. 
5. Przygotowania szczegółowego programu zajęć w oparciu o powyższy 
zakres merytoryczny, podlegający zatwierdzeniu przez Koordynatora 
Projektu.  
6. Przeprowadzenia indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. 



7. Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego 
projektu (listy, ankiety umiejętności i potrzeb według własnego wzoru) 
8. Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej na wzorach Zamawiającego tj. 
m.in. listy obecności wypełniane i podpisywane na każdych zajęciach. 
9. Każdorazowe dostarczanie po zakończonym miesiącu protokołu 
zdawczo-odbiorczego i list obecności potwierdzających odbycie zajęć. 
10. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią 
realizacją projektu. 
11. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności 
uczestników na zajęciach. 
12. Zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do 
przeprowadzenia zajęć psychologicznych 

Kod CPV 

85121270-6 

Nazwa kodu CPV 

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Okres prowadzenia zajęć:  
od lipiec 2018r. do marzec 2020r. 
- Zajęcia w formie grupowej i indywidualnej 
- Liczba uczestników 40 osób 

Załączniki 

 0 zaproszenie do zlozenia oferty cenowej zajęcia psychologdocx 
 1 Zalacznik nr 1 - Wykaz osób 
 2 Zalacznik nr 2 oferta cenowa 
 6 Zalacznik nr 6 oświadczenie do celów ubezpieczeń 
 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 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Potencjał techniczny 

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym zamawiający nie 
określa warunków wystarczającym jest złożenie oświadczeniu o 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892760
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892761
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892762
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892766
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892765
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892764
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892763
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/892763


dysponowaniu w tymi zasobami w stopniu wystarczającym do realizacji 
zamówienia (załącznik nr 3) 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

a) 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 oraz informacji o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu 
zawierającego nie mniej niż: 
Wymagania minimalne osób: 
1 osoba z posiadająca dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich 
na kierunku psychologia lub pedagogika 
Ukończenie całościowego kursu z zakresu psychoterapii 
minimum 2 - letnie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi w 
tym z zaburzeniami psychicznymi, starszymi, chorymi, osobami uwikłanymi 
w przemoc w rodzinie, osobami z historią doświadczeń traumatycznych 
i/lub borykającymi się z trudnościami w bliskich relacjach. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

W zakresie dysponowania potencjałem 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 zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. 

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 

Kryterium oceny ofert: Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt) 
Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: Cn/Cb x 
100 

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 

Fax 

413701365 

NIP 

6551078722 

Tytuł projektu 

Rodzina Wspólna Troska 

Numer projektu 

RPSW.09.02.01-26-0022/17-00 

Liczba wyświetleń: 1 

 


