
 

 

 

    

Kwidzyn, 09.05.2019 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 i monitoring kompleksowej diagnozy terapeutyczno – wychowawczej 

(konsultacje) w kierunku FASD dla 35 uczestników projektu (dzieci). Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Integracja, Działania: 6.2  Usługi społeczne, Podziałania: 6.2.2 

Rozwój usług społecznych. 

 

Termin wykonania zamówienia:    maj 2019 r. –   październik 2019 r.     

Miejsce wykonania zamówienia:  maksymalnie do 140 km od Miasta Kwidzyna/w 1 stronę  

Szczegółowy opis przedmiotu  

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy i monitoringu FAS / 

FASD dla maksymalnie 35 dzieci w wieku od 1 do 17 lat – uczestników projektu pn. „Rodzina to podstawa – rozwój 

usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” 

2) Kompleksowa diagnoza FAS / FASD ma obejmować:  

a. przeprowadzenie diagnozy dla nowo zrekrutowanych dzieci tj. 21 uczestników, które obejmować będzie badanie 

psychiatryczne w ilości 2 h/ dziecko, badanie neuropsychologiczne oraz wsparcie indywidualne (psychologiczne  

i psychoedukacyjne) 2 h/dziecko, 

b. monitoring przeprowadzonych diagnoz dla 14 uczestników projektu w postaci wsparcia indywidualnego 

(psychologicznego, psychiatrycznego i psychoedukacyjnego), 

Wsparcie indywidualne psychologiczne, psychiatryczne i psychoedukacyjne dla nowo zrekrutowanych dzieci oraz 

dzieci, które posiadają już opinię lekarsko – psychologiczną wynosi łącznie 15 h/w okresie trwania projektu/  średnio 

1 h na uczestnika projektu, 

Kompleksowa diagnoza nowo zrekrutowanych uczestników powinna uwzględniać: 

a. analizę dokumentacji dziecka; diagnozę pedagogiczną, badanie dziecka ze szczególnym uwzględnieniem oceny 

niedoboru wzrostu, oceny fenotypu twarzy oraz badanie profilem neurorozwojowym,  

b. badanie inteligencji dziecka, 

c. określenie prenatalnej ekspozycji na alkohol,  

 

 

 



 

 

 

 

 

d. sformułowanie diagnozy i monitoringu diagnozy i wydanie pisemnej opinii wraz z zaleceniami.  

3) Diagnoza FAS / FASD ma być prowadzona przy zastosowaniu Czterocyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego 

FASD lub innego narzędzia diagnostycznego FAS / FASD wraz z przeprowadzeniem:  

a. badań profilu neurorozwojowego,  

b. badania inteligencji dziecka przy zastosowaniu Skali BINET dla dziecka w  wieku 2 do 18 lat lub oceny aktualnego 

poziomu rozwoju dziecka Skalą DSR dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat, 

4) Usługa ma obejmować diagnozę przeprowadzoną przez interdyscyplinarny zespół, to znaczy specjalistę 

diagnostyki zaburzeń rozwojowych – psychiatrę, psychologa  lub innych specjalistów.  

5) Świadczenie usług ma być realizowane w dniach roboczych lub w weekendy między godziną 08:00 a 18:00.  

6) Terminy realizacji usług będą ustalane telefonicznie lub mailowo, indywidualnie dla każdego dziecka oraz 

opiekunów.  

7) Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci wyznaczonych do kompleksowej diagnozy i monitoringu wraz z 

potrzebnymi danymi oraz listę do potwierdzenia udziału w poszczególnych spotkaniach/konsultacjach, na której 

Wykonawca powinien zebrać podpisy od opiekunów prawnych uczestników. 

Do ceny usługi należy doliczyć koszt specjalistów, materiałów, lokalu i sprzętu. 

Zapytanie ofertowe obejmuje:  

 koszt za całą usługę brutto  dla 35 dzieci  

Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada następującą wiedzę i doświadczenie: 

1) ukończone studia magisterskie na kierunku – Psychologia/Psychiatria. 

2) minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie w diagnozowaniu i pracy terapeutycznej z dziećmi  

z FASD. 

2. 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 

3. 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 rodzina@pcprkwidzyn.pl, bądź przesłać pocztą  
w terminie do 17.05.2019 r. do godz. 10:00 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.  

3. Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kwidzynie, ul. Hallera 5, 82-500 Kwidzyn. 

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. 
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