
 
  

 

Znak sprawy: OPS.420.100.2021      Biała, dnia    22.07.2021 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

48-210 Biała, ul. Prudnicka 29 

e–mail: ops@biala.gmina.pl 

http://ops.biala.gmina.pl/ 

tel. 77 438 71 40 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 

 

zaprasza do składania ofert na: 

 

2. Nazwa zamówienia: 

 

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny                     

i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII 

Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 

2014-2020.  

 



 
  

 

3. Cel zamówienia: 

 
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dysponującego osobą w każdym 

zadaniu, który będzie świadczył usługi, o których mowa w pkt. 4. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze poprzez warsztaty z psychologiem „Psychodrama” 

dla dzieci z grupy samopomocowej i grupy wsparcia na której poruszana będzie 

profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wymiar godzinowy świadczonych usług psychologicznych – 3 dwugodzinne 

spotkania, łącznie w okresie obowiązywania umowy 6 godzin zegarowych. 

 

5.      Obowiązki Wykonawcy/ osoby wykonującej usługi dotyczące obu zadań:  

a) realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, wg zgłaszanych 

potrzeb,  

b) pozostawanie w dyspozycji w ustalonych z Zamawiającym dniach i godzinach,                

w miejscu przez niego wskazanym,  

c) ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy, rejestrowanie wykonanej pracy,  

d) przedstawianie dokumentów rozliczeniowych niezwłocznie po zakończeniu 

realizacji usługi w danym miesiącu,  

e) utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie                      

o wszystkich zaistniałych problemach,  

f) zamieszczanie na wszelkich dokumentach dotyczących realizowanej usługi 

informacji, że Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach 

EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020,  



 
  

 

h) przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy zlecenia, przepisów 

prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów,  

i) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).  

 
Pozostałe kwestie dotyczące realizacji przedmiotu umowy określa umowa. 

 

6. Termin wykonania zadania: 

Termin realizacji — od dnia podpisania umowy tj 02.08.2021r. do 30.11.2023r., 

Szczegółowe terminy spotkań zostaną uzgodnione z wybranym do realizacji 

zamówienia  Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 

KLAUZULA – w związku z sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) termin podpisania 

umowy może ulec zmianie. 

7. Warunki udziału w postępowaniu:  

 

a) biegłą znajomość języka polskiego,  

b) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, psychiatra, 

pedagogika; 

c) doświadczenie przeprowadzenia w okresie 3 lat szkoleń w zakresie profilaktyki 

przeciwdziałania przemocy oraz szkoleń w zakresie trudności opiekuńczo-

wychowawczych, 

d) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych (zaświadczenia bądź oświadczenia),  

e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (zaświadczenia Krajowego 

Rejestru Sądowego), 

f) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem 

zamówienia (oświadczenia).  

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu:  



 
  

 

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                 

w pkt. 6 Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany 

jest załączyć oświadczenie zawarte w Treści oferty.  

Procedura badania spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

1) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany 

będzie do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.:  

a) CV,  

b) zgodę osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja2018r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), na przetwarzanie danych 

osobowych, np. klauzula zamieszczona w CV, 

c) Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

d) przykładowy konspekt warsztatów 

 

Proszę nie składać tych dokumentów wraz z ofertą.  

Kserokopie ww. dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność                                

z oryginałem” i podpisem Wykonawcy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny 

wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń, 

danych i informacji.  

Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie 

dostarczy wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzą spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wykluczy takiego wykonawcę                         

i będzie zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału                         

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert.  

Dopuszcza się złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu do przesłania skanów tych dokumentów pocztą 

elektroniczną. 



 
  

 

9. Kryteria oceny oferty w każdym zadaniu: 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

Cena – waga 100%  

 

10. Miejsce i termin oraz sposób składania  ofert: 

a) Oferty należy składać pod adresem: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej  

48-210 Biała, ul. Prudnicka 29 

I piętro pokój nr 1 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30 

 

b) Termin składania ofert upływa dnia      29.07.2021r., godz. 11.00 

 

c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu   29.07.2021r, godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 1. 

 

d) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Ośrodka 

Pomocy Społecznej   w Białej oraz opisane: 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy 

Adres Wykonawcy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

48-210 Biała, ul. Prudnicka 29 

OFERTA na „psychologa”- nr sprawy: OPS.       2021 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM       29.07.2021.r. GODZ 11.00 

 

 



 
  

 

Zamawiający poprawia w ofercie:  

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek.  

 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena 

wybranej oferty przewyższa kwotę wynikającą z budżetu projektu przeznaczoną 

na realizację zamówienia oraz w przypadku nie otrzymania środków 

finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. 

 

11. Warunki płatności: 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku do siedziby Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT lub rachunku.  

Podstawą zapłaty za fakturę VAT lub rachunek będzie podpisanie protokołu odbioru 

usługi bez zastrzeżeń. 

 

12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w 

języku polskim na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącego załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zapytania. Treść oferty musi odpowiadać treści przedmiotu zamówienia, 

powinna być napisana trwałą i czytelną techniką. Oferta musi być podpisana przez 

Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.  

 

13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Nowicka Patrycja,                   

tel. 774387140  

 

Maria Klimowicz 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Białej 

 


