
 

1 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

W ramach realizowanego projektu pn: „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza się do składania ofert na: 

 

„Świadczenie usług w zakresie diagnozy oraz wsparcia psychologicznego” 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 
Fundacja Teatru Grodzkiego 
ul. Stefanii Sempołowskiej 13 

43-300 Bielsko-Biała 
 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Usługi psychologiczne: CPV 85121270-6 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  

1. uczestnictwo w Komisji Rekrutacyjnej dwóch edycji projektu w procesie rekrutacji przynajmniej 100, 

nie więcej niż 112 uczestników projektu (maj-lipiec 2016, maj-lipiec 2017) w wymiarze średnio 80h / 

3 miesiące 

2. opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla przynajmniej 100, nie więcej niż 112 uczestników 

projektu, obejmującego przynajmniej 2 h spotkanie z każdym z uczestników (maj-lipiec 2016, maj-

lipiec 2017) w wymiarze średnio 80h / 3 miesiące; 

3. indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne oraz terapia uczestników projektu w 

maksymalnym wymiarze 1440 h (średnio 80 h miesięcznie / 18 miesięcy) w okresach październik 

2016-czerwiec 2017 oraz październik 2017 – czerwiec 2018. 

 
Przedmiot zamówienia będzie wykonany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu.  
 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:  

 

Wykazał, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował z należytą starannością 

co najmniej trzy (3) zamówienia porównywalne (należy wykazać w Tabeli 1. Załącznik 1 do Oferty). 

Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Za podmiot powiązany z Zamawiającym uważa się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 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 
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 przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamówienie może być przekazane na rzecz Wykonawcy dysponującego osobą lub osobami posiadającymi 

wyższe wykształcenie w kierunku psychologia, które będę realizować zamówienie. 

Osoba lub osoby, o których mowa w punkcie 4 muszą: 
 

1. Wykazać się doświadczeniem w pracy z osobami o których mowa w art. 1 ust 2 Ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225), po przez prowadzenia 

zajęć/warsztatów w Centrum Integracji Społecznej, oraz 

2. Posiadać uprawnienia psychologa, coacha, trenera, psychoterapeuty; 

3. Udokumentować zrealizowanie co najmniej 40 h warsztatów indywidualnych bądź grupowych 

miesięcznie,  z osobami o których mowa w pkt 1; 
Powyższe informacje (należy wykazać w Tabeli 1. Załącznik 1 do Oferty). 

Zamawiający zastrzega prawo do weryfikacji wykształcenia oraz doświadczenia, o którym mowa w punkcie 

5, poprzez zażądanie wglądu w dowody dokumentujące właściwe wykonania prac, doświadczenia i 

kwalifikacji.  

 

III. Termin realizacji zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 maja 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 

 

IV. Miejsce i termin złożenia oferty 
 

Podpisaną ofertę należy przesłać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

na adres mailowy prezes@cis.bielsko.pl − termin złożenia oferty: do dnia 16.2016 r. do godz. 24:00. 

Decyduje moment wpływu na skrzynkę mailową zamawiającego. 

 

V. Kryterium oceny ofert:  
 

100% cena 
 

VI. Sposób przygotowania oferty: 
 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie, o których 

mowa w punkcie II oraz oświadczenie, o którym mowa w punkcie II.3 
 

VII. Sposób zawarcia umowy oraz płatność na rzecz wykonawcy 

 

1. Po wyłonieniu podmiotu realizującego zamówienia na podstawie niniejszej procedury Zamawiający 

zaprasza  Wykonawcę do przystąpienia do umowy stanowiącej załącznik nr 4. 

2. Płatność za realizację usługi następuje w okresach miesięcznych, w miesiącach w których 

świadczone będą usługi, na podstawie faktury lub rachunku wystawionego w oparciu o zestawienie 

realizowanych prac. 
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VIII. Klauzule społeczne 

 

 Zgodnie z art. 29 ust. 4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował usługę za przynajmniej w 

 75% za pośrednictwem osób, o których w  mowa w przepisach  art. 29 ust. 4 punkt b). 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert,  wyjaśniania treści ofert 

z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości 

Zamawiającego, uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić, 

poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy. 

2. Po wyłonieniu podmiotu realizującego zamówienia na podstawie niniejszej procedury Zamawiający 

zaprasza  Wykonawcę do przystąpienia do umowy stanowiącej załącznik nr 4. 

 

X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: 
 

Grzegorz Żymła e-mail: prezes@cis.bielsko.pl tel. 513-478-237 

 

XI. Załączniki 
 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty 

 

Fundacja Teatru Grodzkiego 
ul. Stefanii Sempołowskiej 13 
43-300 Bielsko-Biała                                                                                  

                                                                                                                             

OFERTA                                  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług w zakresie diagnozy oraz wsparcia psychologicznego” 

 

My niżej podpisani: ..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................             działający w 

imieniu i na rzecz  
..............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

                                     (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

 

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia  za cenę brutto: ..............................................PLN 

(słownie:............................................................ w tym kwota podatku VAT( … ) wynosi ............................ PLN, 

w tym: 

uczestnictwo w Komisji Rekrutacyjnej: … PLN brutto, 

opracowanie Indywidualnego Planu Działania: …. PLN brutto, 

indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne oraz terapia uczestników projektu: …. PLN/h. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy. 

3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na 

stronach nr:    ............................ 

5. Oświadczamy iż nie łączy mnie z Fundacją Teatru Grodzkiego Beneficjentem, ani osobami wykonującymi w 

imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4. 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. 

6. Oświadczamy, iż dysponuję osobami o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach do realizacji usługi, oraz 

spełniających klauzulę społeczną, o której mowa w punkcie VIII zapytania. 
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7. Załącznikiem nr 1 do niniejszej oferty jest wykaz usług oraz doświadczenia, o którym mowa w puncie II.1. 

Zapytania. 

 

  .........................                                 ............................................................... 

 miejsce, data                                                              podpis/y 

 

Załącznik nr 1 do oferty – Wykaz usług i doświadczenia 

Tabela 1. Wykaz usług 

Lp. Data realizacji Wartość 

robót  brutto 

Podmiot na rzecz którego 

roboty wykonano 

Zakres przedmiotowy 

usługi 

Rodzaj dokumentów 

poświadczających należyte 

wykonaniu usługi* 

1      

2      

3      

4      

* Zgodnie z II.1 Zapytania zamawiający może, przed wyborem wykonawcy, zażądać dowodu na właściwe wykonania 

prac wykazanych w Załączniku I. Dowodem może być protokół odbioru, umowa wraz z fakturą, itd. 

 

Tabela 2. Wykaz wykształcenia i doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi 

Lp. Osoba 

realizująca 

usługę 

Podstawa 

dysponowani

a 

Wykształcenie Opis doświadczenia w pracy z osobami 

wykluczonymi** 

1     

2     

3     

4     

* Zgodnie z II.6 Zapytania zamawiający może, przed wyborem wykonawcy, zażądać dowodu na właściwe wykonania 

prac wykazanych w Załączniku I. Dowodem może być protokół odbioru, umowa wraz z fakturą, itd. 


