Kwidzyn, 12.10. 2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
z siedzibą przy ul. Hallera 5
82-500 Kwidzyn

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie jako partner w projekcie pn: „Rodzina to podstawa – rozwój
usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” , Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0052/17-00 i
aneksu numer: RPPM.06.02.02-22-0052/17-01 zaprasza Państwa do przedstawienia kosztów dotyczących
świadczenia usługi: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży
przebywających w pieczy zastępczej przy uczestnictwie rodziców/opiekunów prawnych z zakresu psychologii,
psychotraumatologii oraz rozwoju psychoseksualnego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2 Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 Rozwój usług
społecznych.
Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy – 31 października 2020 r.

Miejsce wykonania zamówienia: Miasto Kwidzyn
Dotyczy: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w
pieczy zastępczej przy uczestnictwie rodziców/opiekunów prawnych z zakresu psychologii, psychotraumatologii
oraz rozwoju psychoseksualnego w ilości 13 godzin.
Szczegółowy opis przedmiotu
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 13 godzin indywidualnych konsultacji
specjalistycznych dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej przy uczestnictwie rodziców/opiekunów
prawnych z zakresu psychologii, psychotraumatologii oraz rozwoju psychoseksualnego, biorących udział w projekcie
pn. „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim”
Indywidualne konsultacje specjalistyczne mają na celu rozpoznanie trudności emocjonalnych dziecka
przebywającego w pieczy zastępczej, wstępne zakwalifikowanie ewentualnej dysfunkcji oraz zaplanowanie
oddziaływań terapeutycznych, realizowanych zarówno w miejscu pobytu dziecka przez jego opiekunów zastępczych,
jak i w drodze pomocy specjalistycznej, jak np. dłuższa terapia psychologiczna czy konsultacje z innymi specjalistami
(np. lekarzami różnych specjalności). Dzieci przebywające w pieczy zastępczej doświadczyły traumy nieudanego
dzieciństwa we własnym domu pochodzenia, nierzadko również fizycznej lub psychicznej krzywdy takiej jak przemoc,
zaniedbanie, porzucenie, deprywacja potrzeb i inne. Często prezentują zachowania trudne, które zakłócają
codzienne funkcjonowanie zarówno rodziny zastępczej, jak i szerszego środowiska np. szkoły. Stąd istotne jest
rozumienie przez opiekunów traumatycznego źródła tych zachowań i tym samym wprowadzanie skutecznych form
pomocy dla dziecka.

CELEM KONSULTACJI MA BYĆ ROZWIJANIE NASTĘPUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI:
- poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- psychoedukacja opiekunów zastępczych i prowadzących rdd
- Uwrażliwienie opiekunów oraz osób mających na co dzień styczność z dzieckiem na traumatyczne pochodzenie
trudnych zachowań
- diagnoza różnicowa zaburzeń potraumatycznych u dzieci i innych często występujących zaburzeń (FAS, adhd,
zaburzenia jedzenia itp.)
- zminimalizowanie wpływu traumatycznych doświadczeń na późniejsze funkcjonowanie dziecka

Konsultacje będą realizowane w ten sposób, że psycholog spotka się z dzieckiem, a potem omówi swoje obserwacje
z opiekunami. W przypadku małych dzieci lub dzieci z bardzo zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa możliwe jest
dokonanie konsultacji jedynie w oparciu o szczegółowy wywiad z opiekunem zastępczym.

Z każdej konsultacji psycholog sporządzi stosowną notatkę ze wskazaniami do dalszej pracy.

1) Świadczenie usług ma być realizowane w dniach roboczych między godziną 08:00 a 16:00 lub w weekendy.
2) Terminy realizacji wsparcia będą ustalane telefonicznie lub mailowo pomiędzy Wykonawcą a opiekunem
prawnym/rodzicem - indywidualnie dla każdej grupy.
3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci, listę dzieci do potwierdzenia oraz harmonogram , na którym
Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników.
4) Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie wraz z rachunkiem/fakturą notatek z przeprowadzonych konsultacji.
5) Zamawiający zapewni pomieszczenie do przeprowadzania konsultacji oraz niezbędne pomoce, takie jak kredki,
papier, farby, plastelina itp.
Cena zawiera koszt 1 godziny konsultacji brutto.
Zapytanie ofertowe obejmuje:
 koszt wynagrodzenia za 1 godzinę wykonanej usługi wyrażoną w kwocie brutto
 koszt za całą wykonaną usługę wyrażoną w kwocie brutto
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który posiada następującą wiedzę i doświadczenie:
- wykształcenie o kierunku psychologii, psychotraumatologii,
- przeprowadzenie minimum 3 szkoleń dla rodzin zastępczych związanych z tematyką zapytania ofertowego.
- minimum 3 letnie doświadczenie we współpracy z rodzinami/ opiekunami pieczy zastępczej,
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków Wykonawca złoży wraz z formularzem ofertowym, sporządzonym
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i nabyte
doświadczenie

1.

Wykonawcy nie spełniający ww. warunków udziału w postępowaniu będą podlegać wykluczeniu
z postępowania, a ich oferty nie będą podlegać ocenie.
Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert podlegających ocenie (spełniającą wszystkie
wymagane warunki określone w niniejszym zapytaniu cenowym), na podstawie jedynego kryterium oceny ofert:
cena brutto oferty – waga 100%.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
5. O wynikach przeprowadzonego zapytania cenowego (nazwa i adres Wykonawców, oferowane ceny brutto
ofert) PCPR w Kwidzynie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw wymaganych w treści
niniejszego zapytania lub złoży dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa nieaktualne lub zawierające
błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez siebie wskazanym do złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
7. Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu na własne ryzyko i koszt. Decyzja Zamawiającego jest
decyzją ostateczną.
Miejsce oraz termin składania :
1. Zapytanie należy dostarczyć osobiście, na adres e – mail sekretariat@pcprkwidzyn.pl, bądź przesłać pocztą
w terminie do 16.10.2020 r na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. Hallera 5, 82-500
Kwidzyn (w przypadku wysłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego).
2.

Zapytanie należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę.

Inne istotne informacje dotyczące postępowania
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego
postępowania, w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę, jaką została
przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie
z zasadami reprezentacji Wykonawcy wynikającymi z przepisów prawa, z danych ujawnionych we właściwym
rejestrze albo przez osobę/y osiadającą/e stosowne pełnomocnictwo. Oferty niespełniające powyższego
wymogu zostaną odrzucone.

Renata Majda
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kwidzynie

