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,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych
i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Znak sprawy : 25I.II.2,WRP0.20 1 7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,wszczynając postępowanie o udzielęnie

zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia}9 styczniaL))4t. Prawo

zamówień publicznych ( tj.Dz,lJ, z2OI5r.,poz.2164 zpożn. zm.) w oparciu o szczególne

waruŃi realizacji zwnówtęńpublicznych, udzielanych zgodnię z zasadą koŃurencyjności

poprzez upublicznienie zap7Ąania ofertowego na stronie intemetowej

rłłłrv.bazakonkurencil[ilsci. nduszeeuropejskię.gov.pl . w Bazie Konkurencyjności, zapnasza

do składania ofert na:

1. Swiadczenie usług terapeltycznych dla rodzinnych form pieczy zastępczej,

2. Świadczenie usług psychoedukatora dla rodzinnych form pieczy zastępczej,

realizowanych w ramach projektu nr RPWP.O7.02.0|-30-00ż8l15 pn. ,, Projekt poprawiający

dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych

i asystenckich w powiecie wągrowieckim" współfinansowarlego plzęz Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznęgo w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata20l4 -2020,

I. Opis przedmiotu zamówienia publicznego
1. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla uczestników projektu

tj. wychowaŃów rodzinnych form pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych w tym

prowadzących rodzinne domy dziecka, otoczenia rodzinnych form pieczy zastępczej,

2. Kod i naz}Nawedług Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
CPV - 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

3. Miejsce realizacji
Powiat Wągrowiecki

4. Forma zaangażowania
Umowa cywilno-prawna

5. Okres zaangażowania
od podpisania umowy (przybliżony termin YIII1}}I7r. ) _ grudzień 2018r

6. Liczba godzin zaangażowania
a. usługi terapeutyczne - łącznie 360h, średnio 20h miesięcznie,
- usługi psychoedukakacyjne - 288h, średnio 17h miesięcznię.

Przyjmuje się ze godzina terapii, psychoedukacji liczy 60 minut.
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,;, . :, _,-.:_.,, :-__:zledne:

,, . -]-:];,-:: :lrjzinnr ch lorm prcczy zastępazeJ: wykształcęnię wższe magisterskie
_ _.__:]-.]-__r_] lsr cłrologicznym lub społecznym, uprawnienia terapeuty zgodnie
; .-:,,. __:,:,ćl]l. co najmniej 4 letnie doŚwiadczęnie zawodowe, w tym2letnie
,.,. :c::::ie ili ie rodzinny,m.

b. Ps,,c.-...e;Lik3tr,lf] \\rkształceniewyższę magisterskie o kierunkupsychologicznym.
pe jago g i c znr nl 1ltb nauczycielskim, uprawnienia psychoedukatora zgodnie

z certl tikaten. co najmniej 4 letnie doświadczęnie zawodowe, w tym2lętnie
rr poradnictrvie rodzinnym.

8. Zakres zarJańz
1. Terapeuta:

- prowadzenie terapii rodzinnej w zakresie problematyki rodzinnej , aw szczęgolności

trudności we wzajemnych relacjach, sytuacji w rodzinię otaz pomocy w znalezieniu
sposobu radzenia sobie z problemami,

- prowadzenie dokumentacji z zakresu udzielanego wsparcia.
2. Psychoedukator:

- poradnictwo dla opiekunów zastępazych,
- prowadzente zajęć psychoedukacyjnych w formie indywidulanej i warsztatowej dla

wychowankow rodzinnych form prcczy zastępczej i opiekunów zastępczych,

- prowadzenie dokumentacj i z zal<ręsu udzielonego wsparcia.

[I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

1. Warunki udziału w postępowaniu jakie stawia Zamawiający:

1) Wykonawca musi spełniać warunek udziału w postepowaniu, dotyczący:

a. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

2) Wykonawca składając oferlę zobowiązany 1est złożyć oświadczenie o spełnieniu waruŃów

udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, a jeżeliZamawnjący

wymaga złożęnia dokumentów potwierdzających spełnianie opisanych warunków również te

dokumenty.

2. Opis sposobu dokonylvania oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

W przypadku warunku, o którym mowa w Rozdz. II pkt. 1 ppkt 1) lit,a zap5Ą.ania ofertowego,

Zamawlający dokona oceny czy spełnia następujące warunki:

a. posiada wykształcerrie lub dysponuje osobami posiadającymi wykształcęnie :

- terapeuta : \\,},,zsze magisterskie psychologiczne lub społeczne, uprawnienia zgodnie

z cefil,f-tkatenr.

- psirchoedukator: rlr,źsze magisterskie psl,chologiczne lub pedagogiczne, uprawnienia zgodnie

z ceftl,fikatem.
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Osoba zdolna do wykonania zamówienia
zgodnie z opisem zamlęszazonym w pkt.2
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załącznik nr 2, do zapytania ofeftowęgo,
v"rykaz osób według wzoru stanowiącego

1z1]311yik nylldo ryĘltunia ofertoweeo

Wielkopolski Re3ionain; Program Operacyjny na lata 2014 -2020
,, Projekt poprawiający, dostep 

'iJili;J:iifi.f ;:*i::1';r_,r:#J;;i;ł 
zastępczej, usług opiekuńczych

b. posiada co najmniej 4 letnie dośri,iadczenie zawodowe, w tym2letnie doŚwiadczenie

w poradnictwie rodzinn,vm.

3. Dokumenty i/lub oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu:

Warunek udziału w postępowaniu dotyczy: Wymagane dokumenty i/lub oświa dczęnia

Oświadczenie według wzolu stanowiącego

III. Kryteria oceny oferĘ

1. Cena

2. Doświadczenie

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych

kryteriów oceny oferĘ

1, Cena - 85%

2. Doświadczęnlę - 15%

V. Opis sposobu przyznawania punktacjiza spełnienie danego kryterium oceny oferĘ

1. Cena musi byó Wrażona w PLN.

2. Cenę oferty ( warlośó brutto zamówieni a) na\eży obliczyc zgodnie z konstrukcją Druku Oferta

według wzoru stanowiące go za|ącznik nr 1 do zapytania ofeńowego, określając ją w sPosób

jednoznaczny do drugiego miejsca po przecinku.

3. Zaoferowana cena musi być ceną ostate aznąIniezmienną do końca realtzacjiprzedmiotu

umowy, musi uwzględniać wszystkie wymagania jakte Zamawiający określił w zaPy'taniu

ofeńowym.

Zasady oceny ofert w kr}rterium - Cena

Ocena punktowa oceny zostanie obliczona według wzoru matematycznego, aliczba PuŃtów

zostanie pomnozona przęzwagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalnoŚci:

C min
Po: ------ -- x 100 x Wk

Cor
gdzie:
Po - ilość punktów jakie otrzyn'a ofefia rozpatry\\,ana w krlterium Cena;

C min - nalntższa cena brutto ( w-arlość brutto przedmiotu zamówienia ) spoŚrod wszystkich

waznych i nieodrzuconych ofert:
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C or - ocena brutto ofer11, rozpatr\,\\,anej ( wartoŚĆ brutto przedmiotu zamówienia );

Wk - waga kryterium ( 85% ),

Zasady oceny ofeń w kr},terium - Doświadczenie

a) oferla w zakresie kryterium Doświadczenie, które odnosi się do doświadczenia zawodowego

osoby przewidzianej do świadczenia usług terapeutycznych, psychoedukacyjnych otrzyma

punkty na podstawie załączonego do oferly wykazu osób według wzoru stanowiącego zalącznik
nr 4 do zapytania ofertowego. Zamawtający oceniając ofeńy w zakresie ww. kryterlumprzyzna
po 3 punkty zakażdy udokumentowany rok doświadczęnia zawodowego.
b) ostateczna ocena punktowa w kryterium Doświadczęnlę zostanie wyliczona według Wzoru

matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnozona przęz wagę kryterium zgodnie

z modułem proporcjonalności:

Lpd or
Pd: ------ xlOOxWk

Lpd max

gdzie:
Pd
Lpd or
punktacji;
Lpd max

Wk

_ ilość punktów jakie otrzyma ofefia rozpattywana w kryterium DoŚwiadczenie;

liczba punktów uzyskanychprzez ofertę rozpŃrywaną, zgodnie zprzyjętymi zasadami

- maksymalna liczba punktów uzyskanych przęz ofertę spośrod wszystkich ofert,

zgodnie z przyjętyml zasadami punktacji;
- waga kryterium (I5%)

Ostateczna ocena punktowa ofert

ostateczna ocena punktowa ofer1 będzie sumą punktów uzyskanych Za krYteria Cena

i Doświadczenie. Wyniki końcowych obliczeń ZamawtĄący zaokrągli do dwóch miejsc po

przecinku.

VI. Termin składania ofert
ofertę wtaz zę wszystkimt załącznlkaml na|eży przesłaó do dnia 2 sierPnia 2017 roku

do godziny 15.30 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa l, 62-100 Wągrowiec
z dopiskiem na kopercie ., zapy.tanie ofeftowe na usługi terapeutyczne i psychoedukacYjne"

lub na adres e-mail: sekretarialpcpr@wagrowiec.pl

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
|. Zamawiająry wyklucz.\, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYkonawcę

powiązanegÓ'z'nim osoborvo lub kapitałowo.Przęzpowiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie

,ię *ru;e*ne porriązania międz,v beneficjentem ( Zamawiającym ) lub osobami uPoważnionYmi

do zaciągania zoborr iazań rv inrieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

beneficjenta czl,nności zri,iązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedurY wyboru

wykonaw,c,v a rrlkonarrca. polegające w szczegolności na:
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- ".-_-: ,- -_,:,.... ., >:..i.e lako lrspolnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
: :,_:]_:,_,_- ._- .],1,:]],.:] ei 10oo udziałow lub akCji,

, :;:, _, -.. 
_- ],_]"__r.-:_ ;złtlt-\a organu nadzorczego Iub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

: : _ _ :._:-.,. _:]-..,. 
,,,, zr.,l.rzku rriałżenskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

]]_-:,;,:. ] . ..]3,,,, ie:lstu a drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
,.,, :.. :..]-j,. ;12,, 53.15.-'Iienia. opieki lub kuratęli.
: \\ .._-. \.,1k.]zll]ia przez Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania
t. ltdzie.eiie zanl.ilrienia publicznego w wyniku okoliczności, o których mowa w pkt. 1,

\\'rkllnarr.3 zt]bo\\iazan} jest złożyc wIaz z ofertą oświadczenie według wzolu stanowiącego
załącznik nr 3 do zapr tania ofefiowego.

VIII. Określenie rvarunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W przypadku gdy Zamawtający przewidztał możIiwość zmiany umowy zawartęj w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wówczas warunki tych
zmlan zostały określone we wzolze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania
oferlowego.

ZamawlĄący wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone w zap}laniu
ofertowym kryteria oceny.
Zamawiający dopuszc za możIlwość składania ofert częściowych:
I część zamówienia - usługi terapeu§czne dla rodzinnych form piecry zastępczej
Il część zamówienia - usługi psychoedukatora dla rodzinnych form pieczy zastępczej.
Wykonawca moze złożyc jedną oferlę na pełny zakres przedmiotu zamówienia tj. na usługi
terapeutyczne i usługi psychoedukatora oraz odrębnie na każdą zę wskazanych częŚci

zamówienia. Oferlę należy sporządzió w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia zap5Ąania ofertowego, jeżeIi cena

najkorzystniejsza ofefty, przevuryższy kwotę, ktora Zamawiający zamtęrza przęznaczyc na

sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku jezeli w .vqyznaczonym terminie nie wpłyną trzy
oferty.

Załączntkt:
l. druk oferty - zńączntknr I

ż. ośwl,adczenie o spełnianiu warunków udziału w postęporvaniu - załączntk rlr 2

3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępolvania - załączntk nr 3

4. lvykaz osób - załączntk nr 4
5. wzor umowy - załączntknr 5

Wągrowiec, dnia 19lipca ż0l7r.


