
Przemyśl, dnia 24.03.2018 r. 
Znak: 3/UE/2018 

 
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA 
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

w oparciu o zasadę konkurencyjności.   
Postepowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
 
 
I.     Zamawiający: 
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. 

Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl NIP: 5260308482 , REGON: 007023760 . 

 

zaprasza do złożenia oferty 
na realizację usługi z zakresu prowadzenia grup wsparcia dla dwóch grup 10 osobowych w 

ramach realizacji projektu pt. Bliżej Bliskich” realizowanego przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej/Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej w ramach Działania 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

II.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1) Wykonawcą w ramach niniejszego przedmiot zamówienia może być wykładowca 

prowadzący grupy wsparcia tj.: osoba posiadająca 2 lata doświadczenia 

zawodowego w prowadzeniu grup wsparcia lub 300 godzin przeprowadzonych w 

ramach grup wsparcia, będąca równocześnie osobą fizyczna, osobą prawną  bądź 

osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rzeczowym zakresie. 

2) Usługą zostanie objętych 20 osób Uczestników projektu w formie dwóch 10 

osobowych grup po jednej na każdą edycję, zamieszkałych w mieście Przemyśl, 

które są opiekunami nieformalnymi osób niesamodzielnych ze względu na podeszły 

wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, które wymagają opieki lub pomocy w 

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. 

3) Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 

30 kwietnia 2019r. i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach 



niniejszego zamówienia. Jedna cześć zamówienia = 4 godziny usługi w ramach 

każdej z edycji 

4) Zamawiający w ramach zapytania ofertowego chce wyłonić 5 wykładowców na każdą 

edycję do prowadzenia zajęć w ramach grup wsparcia. 

5) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na niższą liczbę godzin niż 4 

godziny.  

6) Realizacja usług będzie odbywała się w dwóch edycjach : 

I edycja: zajęcia grupowe- grupa wsparcia będą prowadzone dla 10 uczestników tj. 1 

grupa na 1 edycję projektu przez 4 godzin w raz miesiącu przez okres 7 miesięcy tj. 

28 godzin przez okres I edycji.  

II edycja: zajęcia grupowe- grupa wsparcia będą prowadzone dla 10 uczestników tj. 

1 grupa na 1 edycję projektu przez 4 godzin w raz miesiącu przez okres 7 miesięcy tj. 

28 godzin przez okres I edycji.  

7) Zakres, czas i miejsce realizacji usługi opiekuńczej:  

Czas realizacji usługi wynosić będzie 4 godziny/miesiąc/1grupę 10 osobową, zaś 

dokładny harmonogram określony zostanie po przeprowadzonym wywiadzie 

środowiskowym tak aby był jak najbardziej korzystny dla Uczestnika projektu. 

Usługa będzie realizowana na terenie miasta Przemyśla w Biurze projektu ul 

Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl i  będzie obejmować w szczególności:  

zachowanie poprawnej relacji z podopiecznym, radzenie sobie z emocjami, 

przyjrzenie się własnym potrzebom, odreagowanie stresu związanego z opieką 

poznanie przyczyn zachowania osoby zależnej, wymianę doświadczeń z osobami w 

podobnej sytuacji i roli życiowej. 

8) Zamawiający zastrzega, iż w umowie znajdą się zapisy: 

a) przewidujące karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto 

przysługującego wykonawcy za realizację wykonanej ilości godzin – w przypadku 

rażąco nienależytego wykonania przez wykonawcę usługi w formie grupy wsparcia  

na podstawie zawartej umowy. 

b) zastrzegające zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia wykonawcy. 

c) zastrzegające zamawiającemu możliwość dochodzenia od wykonawcy kar 

umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym. 



9) Wymagania minimalne wobec wykładowców realizujących usługę to posiadanie 2 lat 

doświadczenia zawodowego w prowadzeniu grup wsparcia lub 300 godzin 

przeprowadzonych w ramach grup wsparcia  

10) Podstawą weryfikacji spełnienia wymagań minimalnych wobec wykładowców będzie: 

oświadczenie o wykształceniu i doświadczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

zapytania ofertowego). 

11)  Ocena spełnienia warunków formalnych, przedstawionych powyżej warunków zostanie 

dokonana według formuły „spełnia / nie spełnia”. Psycholog, który nie spełni warunków, 

zostanie odrzucony z dalszej części postępowania. 

III.  Obowiązki wykładowcy: 

1) Wykładowca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego 

o działaniach oraz pojawiających się problemach w realizacji usługi. 

2) Opracowanie i zapewnienie ewentualnych materiałów niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia grupy wsparcia. 

3) Potwierdzenia na piśmie faktu obecności Uczestników. 

4) Przekazanie na bieżąco Zamawiającemu  dokumentacji z prowadzonych grup wsparcia  

tj. testów , ankiet itp 

5) Poinformowanie uczestników o współfinansowaniu doradztwa ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6) Wykładowcy będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego  i  złożonej  oferty,  a  także  zgodnie  z  powszechnie obowiązującymi  

przepisami  prawa  oraz  w sposób  uwzględniający prawne, organizacyjne i

 finansowe warunkowania projektu pt. „Bliżej Bliskich” finansowanego ze środków UE 

– w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach projektu. 

IV. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu realizacji grup 

wsparcia  na 3 dni przed rozpoczęciem usługi wraz z podaniem w szczególności  

miejsca i terminu realizacji. 

2) Opracowania i przekazania wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

wsparcia, służących do potwierdzenia udziału beneficjentów we wsparciu  oraz 

udzielenia informacji o szczegółowym zakresie realizacji usługi.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu 

i sposobu realizacji usługi.  



4) Zamawiający w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji usługi 

zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy psychologa . 

V.  Kod CPV:  

 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

VI. Warunki płatności 

1) Rozliczenie wykonania usługi następować będzie w systemie miesięcznym na 

podstawie rejestru godzin realizacji usługi oraz jeśli dotyczy prawidłowo 

wystawionego rachunku lub faktury oraz dołączonego do rejestru godzin realizacji 

usługi, przekazanych nie później niż do 4 dnia miesiąca. 

2) Za wykonanie rozliczonej usługi, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie, którego wysokość stanowi iloczyn liczby godzin zrealizowanej usługi 

oraz stawki godzinowej.  

3) Wpłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w systemie 

miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, 

za który przysługuje.  

VII. OKRESLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY  

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian 

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość 

dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć: 

a) zmiany Wykonawcy umowy w przypadkach, których Wykonawca nie mógł 

przewidzieć przed podpisaniem umowy a na którą Zamawiający wyraża zgodę o 

ile nowy wskazany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania. 

VIII. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  



a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

d) 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. 

3) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. 

powiązań według  wzoru do niniejszego zapytania ofertowego. 

4) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub 

kapitałowo z   Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu  

IX. Termin i sposób złożenia oferty cenowej:   

1. Pocztą na adres ul Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl 

2. Osobiście w Biurze projektu pod adresem ul Piłsudskiego 23, 37-700 Przemyśl od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 

3. Pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na e-mail pkps.przemysl@onet.pl. 

4. Termin złożenia oferty cenowej: do 27.03.2018 r.  

5. Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na Formularzu Oferty stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania. 

 


