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Wie lkopo lski Re gionalny Pro gram Operacyj ny na lata 20 l 4 - 2020
,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńcrych

i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Znak sprawy: 25 1.il.WRP O.ż0I7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowau,wszczynając postępowanie o udzielenie

zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo

zamówień publicznych ( tj. Dz.U, z20l5r., poz, 2164 z poźn. zm.) w oparciu o szczególne

warunki realtzacji zamówień publicznych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności

p opr zez up ub 1 i c zni e nte zap7lani a o ferto we g o n a stroni e i nternetowej

wrł^w.bazakonkurenc}rjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. w Bazie KoŃurencyjności,

zapIasza do składania ofert na:

i. Świadczenie usług terapeutycznych dla rodzinnych form pieczy zastępczęj,

2. Świadczenie usług psychoedukatora dla rodzinnych form pieczy zastępczęj,

realizowanych w ramach projektu nr RPWP.07 .02.0I-30-0028/15 pn. ,, Projekt poprawiający

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

i asystenckich w powiecie wągrowieckim" współfinansowanego przęz Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego 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. wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych w tym
prowadzących rodzinne domy dziecka, otoczenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

2. Kod i nazrlua według Wspólnego Słownika Zamówiefi (CPV)
CPV - 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

3. Miejsce realizacji
Powiat Wągrowiecki

4. Forma zaangażowania
Umowa cywilno prawna na wykonanie usługi zfirmą ( Wykonawcą ),

5. Okres zaangażowania
Od podpisania umowy (przybliżony termin YIIl2017r, ) - grudzień 2018r
6. Liczba godzin zaangażowania

a. usługi terapeutyczne -łącznie 360h, średnio 20h miesięcznie,
- usługi psychoedukakacyjne - 288h, średnio 17h miesięcznie.
Przyjmuje się że godzina terapii, psychoedukacji liczy 60 minut.
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7. Wymagania niezbędne ( dotyczące osoby bezpośrednio realizującej zamówienie):

a, Terapeuta rodzinnych form pieczy zastępazej: wykształcenię .vqYższe magisterskie

o kięrunku psychologi cznymlub społecznym, uprawnienia terapeuty zgodnie

z certyfikatem, co najmniej 4letnie doświadczenie zawodowe, w tym}letnie
w poradnictwie rodzinnym.

b. Psychoedukator: wykształcenie .vqrższe magisterskie o kieruŃu psychologicznym,

pedagogicznym lub nauczycielskim, uprawnienia psychoedukatora zgodnie

zcertyfikatem, co najmniej 4letnie doświadczenie zawodowe, w tym2letnie
w poradnictwie rodzinnym.

8. Zakres zadań:
1. Terapeuta:

- prowadzenie terapii rodzinnej w zakresie problematyki rodzinnej , aw szczególności

trudności we wzajemnych relacjach, sl,tuacji w rodzinie oraz pomocy w znalezieniu

sposobu radzenia sobie z problemami,

- prowadzenie dokumentacji z zakręsu udzielanego wsparcia.

2. Psychoedukator:
- poradnictwo dla opiekunów zastępczych,

- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w formie indywidulanej i warsztatowej dla

wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej i opiekunów zastępczych,

- prowadzenie dokumentacji z zil<tęsu udzielonego wsparcia.

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

l.Warunki udziału w postępowaniu j akie staw ia Zamaw iaj ący :

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

a. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

2) Wykonawca składając ofertę zobowiązany jestzłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków

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

wymaga złożeniadokumentów potwierdzapcych spełnianie opisanych warunków róv,nież te

dokumenty.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w po§tepowaniu:

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

Zamawiapcy dokona oceny czy Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcawykńe, że dysPonuje

osobą, która spełnia następujące warunki:

a. posiada wykształcenie :

- terapeuta ,. .vqrższę magisterskie psychologiczne lń społeczne, uprawnienia zgodnie

z certyfikatem,
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_ psychoedukator: .vq ilższe magisterskie psychologiczne,pedagogiczne lub nauczycielskie,

uprawnięnia zgodnie z certyfikatem,

- posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym2letnie doświadczenie

w poradnictwie rodzinnym.

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

w postępowaniu:

Warunek udziału w postępowaniu dotyczy:

III. Kryteria oceny oferĘ

1. Cena

2. Doświadczenię

IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych prrypisanych do poszczególnych

kryteriów oc€ny oferty

1. Cena -85%
2. Doświadczenie - 15%

V. Opis spo§obu prz11lznawania punktacjiza spełnienie danego kryterium oceny ofertY

1. Cena musi byó Wrazona w PLN.

2. Cenę oferty ( wartośó brutto zamówienia) należy obliczyć zgodnię z konstrukcją Druku Oferta

według wzoru stanowiące go załącznik nr 1 do zapfiania ofertowego, określając ją w sposób

jednoznaczny do drugiego miejsca po pzecinku.

3. Zaoferowana cena musi byó ceną ostatecznąi niezmienną do końca realizaqi przedmiotu

umowy, musi uwzględniaó wszystkie wymagania jakieZamawiający określił w zapltaniu

ofertowym.

Zasady oceny ofert w kryterium - Cena

Ocena puŃtowa oceny zostanie obliczona według wzoru matematycznego, aliczba punktów

zostanie pomnozona przezwagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalnoŚci:

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

Cor

Wymagane dokumenty i/lub oświad częnia

Oświadczenie według wzoru stanowiącego
zńączntknr 2 do zapytania ofertowego oraz
dokumenty potwierdzające dysponowanie
wymaganą osobą tj. wykaz osób wędług wzonr
stanowiącego załącznik nr 4

Dysponowania wymaganą osobą zdolną do
wykonania zamówienia zgodnie z opisem
zamięszczonym w pkt.2
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gdzie:
Po - ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kIyterium Cena;
C min - najniższa cena brutto ( wartość brutto przedmiotu zamówienia ) spośród wszystkich

ważnych i nieodrzuconych ofert;
C or - ocena brutto oferty rozpatrywanej ( wartość brutto przedmiotu zamówienia );
Wk - waga krYerium ( 85% ).

Zasady oceny ofert w kryterium - Doświadczenie

a) oferta w zakresie kryerium Doświadczenie, które odnosi się do doświadczenia zawodowego
osoby przewidzianej do świadczenia usług terapeutycznych, otrzyma puŃty na podstawie
zńączonego do oferty wykazu osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytanta
ofertowego. Zamawiający oceniając oferty w zakresie ww. kryterium przyzna po 3 puŃty za
kńdy udokumentowany rok do świ a dczenia zawo dowe go.

b) ostateczna ocena punktowa w kryerium Doświadczenie zostanie wyliczona według wzoru
matematycznęEo, a liczba punktów zostanie pomnozona przez wagę kryterium zgodnie
z modułęm proporcj onalności:

Lpd or
Pd: ------ xlOOxWk

Lpd max

gdzie:
Pd - ilośó puŃtów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium DoŚwiadczente
Lpd or _liczbapunktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną, zgodnie zprzyjętymt zasadamt

puŃtacji;
Lpd max - maksyma\naltczbapunktów uzyskanych przęz ofertę spośród wszystkich ofert,

zgodnie z przyjętymi zasadami puŃtacj i;

Wk - waga kryterium (I5%)

Ostateczna ocena punktowa ofert

Ostateczna ocena punktowa ofert będzie sumą punktów uzyskanych za kryteria Cena
i Doświadczenie. Wyniki końcowych obliczeń Zarrlawiający zaohągli do dwóch miejsc po

przeciŃu.

VI. Termin składania ofert
Ofertę wraz ze wszystkimt załącznikarni należy przesłaó do dnia 14 lipca 2017 roku
do godziny 15.30 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
ul. Wierzbowa I, 62-!00 Wągrowiec
lub na adres e-mai l : sekretariatpcp r@)rł,agrołvi ec. p l

VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
I. Zamawiający wyk|uczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę
powiązanego z nim osobowo lub kapitałowo.Przezpowiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie

się wzajemne powiązaniamiędzy beneficjentem(Zamawiającym ) lub osobami upoważnionymi
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do zaciągania zobowiązai w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegającęw szczęgólności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej I0% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji człorlka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w zwtązku małżeńskim, w stosuŃu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu Wkazania ptzęz Wykonawcę braku podstaw wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku okoliczności, o których mowa w pkt. 1,

Wykonawca zobowlązany jest złożyc wraz z ofertą oświadczenie według wzoru stanowiącego
zalącznik nr 3 do zap7,tanta ofertowego.

\ĄII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W przypadku gdy Zamawiający przewidziń możlriwość zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielęnie zamówienia publiaznego, wówczas warunki tych
zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zalącznik nr 5 do zapylanta
ofertowego,

Zarnawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniających waruŃi udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny. Zamowięnie nie zostało podzielone na części, zatęm Zamawiający nie
dopuszcza składania ofer1 częściowych. Wykonawca możę złożyó tylko jedną ofertę na pełny
zakres przedmiotu zamówienia. Ofertę należy sporządztc w języku polskim. Postępowanie może
zakończyc się wyborem jednego wykonawcy.

Zamawiający zasttzega sobie prawo uniewaznienia zapytania ofertowego, jeżelt cena
najkorzystniejsza oferty, przevłyższy kwotę, ktora Zamawiający zamietza przeznaczyÓ na
sfinansowanie zamówienia oraz w przypadku jeżeli w .vqvznaczonym terminie nie wpłyną trzy
oferty.

Zńączniki:
1. druk oferty - załączniknr I
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załączntknr 2
3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - załączntknr 3
4. v,rykaz osób - załącznlknr 4
5. wzór umowy - załączntk nr 5
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Wągrowiec, dnia 4 lipca 20I'7t.


