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SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr  BRP.272.11.2018 

 

Szanowni Państwo 

 

Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w partnerstwie z 

Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje pojekt  

pt.: „Jesteśmy aktywni”, o numerze RPWP.07.01.02-30-0101/16,  współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski 

Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie 

społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – 

projekty konkursowe). 

W związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia  zgodnie  

z przedstawioną poniżej specyfikacją, proszę o podanie ceny usług psychologicznych  

zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 4. Przedmiot zamówienia. 

 

1. Zamawiający  

Powiat Wrzesiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września  

tel. 61 640 45 50, fax 61 640 45 59  

email: sekretariat@pcprwrzesnia.pl  

www.pcprwrzesnia.pl  

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów  

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  

i proceduralnych:  

Cecylia Mikołajczak, tel. 61 640 45 59, email: cecylia.mikolajczak@pcprwrzesnia.pl  

Natalia Czopek, tel. 61 640 45 59, email: natalia.czopek@pcprwrzesnia.pl  

 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

 

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

 

 

4. Przedmiot zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest: 

 

 Prowadzenie grup wsparcia, które będą formą pomocy psychologicznej dla 60 osób  

     z otoczenia uczestników - osób z niepełnosprawnością.  

Wymiar grup wsparcia – łącznie 6 grup po średnio 10  osób, zajęcia 4 godziny na miesiąc 

przez 6 m-cy. Razem 144 godziny. Przez godzinę rozumie się 60 minut. 

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania – czerwiec  2018 r., a zakończenie  realizacji 

zadania grudzień 2018 r.  w systemie 1  spotkanie w dni powszednie (poniedziałek-piątek)  

oraz ew. w weekendy. 
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Zamawiający zastrzega, iż harmonogram prowadzenia grup wsparcia może ulec zmianie 

w celu dostosowania do potrzeb Uczestników Projektu. 

       
 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 

Usługi psychologów, którzy zrealizują spotkania w celu stworzenia grupy wsparcia dla 

otoczenia Uczestników ww. projektu realizowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie we Wrześni, Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Pietrzykowie, Środowiskowym  Domu Samopomocy w Gozdowie, w 

Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni,  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 

Czeszewie,  w Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej  w terminie: 

czerwiec 2018 – grudzień 2018 . 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.  

 

7. Wymagania konieczne w stosunku do Wykonawcy: 

 

O realizacje zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem  

o niżej określonych kwalifikacjach: 

- dyplom ukończenia szkoły wyższej o kierunku psychologia 

 

- wymaga się, aby psycholog posiadał doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie 

przedmiotowego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe jako psycholog 

jest nie krótsze, niż 1 lata. 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

 

1. Prowadzenia grup wsparcia. 

 

2. Prowadzenia poprawnej dokumentacji spotkań na wzorach dostarczonych przez 

Zamawiającego i jej terminowego przekazywania do Biura projektu.  

3. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym 

uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 

4. Przesłania w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów 

potwierdzających ich odbycie. 

5. Wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem 

zajęć, w tym: 

- rozprowadzania wśród uczestników materiałów przekazanych przez Zamawiającego, 

- rozprowadzania wśród uczestników ulotek i materiałów reklamowych, 

- zbierania od uczestników dokumentów uprawniających do uczestnictwa w zajęciach 

(zaświadczenia i oświadczenia), 

- sporządzania dokumentacji odbioru materiałów dydaktycznych przekazanych 

uczestnikom, 

- oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego, 

- oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 

- podpisywania protokołu  
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9. Warunki składania ofert oraz wymagania dotyczące sporządzenia oferty  

 

a/ Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego druku formularza ofertowego 

(załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)  

b/ Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne 

obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.  

c/ Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia.  

d/ Ofertę należy dostarczyć  w formie papierowej lub elektronicznej  do  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, 

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, II piętro, sekretariat pok. 32), email: 

cecylia.mikolajczak@pcprwrzesnia.pl; natalia.czopek@pcprwrzesnia.pl. 

e/ Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.  

f/ Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 22.05.2018 r.   

O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.  

g/ Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.  

h/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz 

za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu. 

 

                                                                                                 
Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.  

 

Z poważaniem 
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