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Załącznik nr 3 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie” 

Nr sprawy: PCPR.804.05.2022 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

na przeprowadzenie warsztatów w ramach grup wsparcia dla 

rodziców/opiekunów zastępczych, indywidualnego i grupowego wsparcia 

psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz indywidualnej psychoterapii dla 

dzieci i młodzieży 

 

Zamawiający: 

Powiat Kwidzyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Hallera 5 
82-500 Kwidzyn 
Tel. 55 646 18 00, e-mail: sekretariat@pcprkwidzyn.pl 
 
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 
 
„Przeprowadzenie warsztatów w ramach: grup wsparcia dla rodziców/opiekunów 
zastępczych, indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla dzieci i 
młodzieży (TUS-trening umiejętności społecznych) oraz indywidualnej psychoterapii 
dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanym w 
ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”  

Rodzaj zamówienia*:  usługa warsztatów 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu 
zamówienia): 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w ramach: grup wsparcia 
dla rodziców/opiekunów zastępczych, indywidualnego i grupowego wsparcia 
psychologicznego dla dzieci i młodzieży (TUS - Trening Umiejętności Społecznych) 
oraz indywidualnej psychoterapii dla dzieci i młodzieży: 
 
Część I - warsztaty w ramach grup wsparcia dla 12 rodziców/opiekunów 
zastępczych 
Pandemia wywoła istotne zmiany w codziennym życiu zarówno dzieci jak i 
rodziców/opiekunów zastępczych. Obostrzenia wymusiły wprowadzenie zdalnego 
nauczania, które spowodowało przeciążenie na dzieciach                                                                         
i opiekunach zastępczych. Poprzez rozregulowany tryb dnia oraz presję wywieraną na 
rodziców/opiekunów rodzin zastępczych, często przekraczającą ich kompetencje 
pojawił się niepokój, wzrastająca frustracja oraz chroniczne zmęczenie. Dzieci 
natomiast nie rozładowują napięcia i mają coraz większe trudności ze skupieniem 
uwagi. Towarzyszy im również strach o najbliższych oraz lęk o ograniczenie kontaktu  
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z biologiczną rodziną. 
Dodatkowo każda frustracja dziecka jest odreagowywana na opiekunie zastępczym. 
Grupy wsparcia w formie zajęć grupowych mają za zadanie „odwentylowanie” 
negatywnych emocji, podzielenie się doświadczeniami i sposobami radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach oraz budowanie poczucia wspólnotowości.                           Grupy 
wsparcia to również spotkania rodziców/opiekunów  zastępczych, zawierające 
elementy psychoedukacji, których celem jest poznanie dynamiki procesów 
emocjonalnych w danym wieku rozwojowym. 
 
Przewidziano 7 warsztatów, które poprowadzi 1 psycholog, czas trwania jednego 
spotkania – 3h, łącznie 21h grupy wsparcia dla 12 rodziców/opiekunów rodzin 
zastępczych.  
 
1h warsztatu w ramach grup wsparcia – 60 min zegarowych 
 
Zakres tematyki warsztatów: 
a) Rozpoznawanie stanów emocjonalnych własnych i dzieci. 
b) Reagowanie na zachowania trudne u dzieci. 
c) Dynamika procesów emocjonalnych u dzieci. 
d) Trening uważności dla rodziców. 
 
Część II - indywidualne wsparcie psychologiczne dla 40 dzieci i młodzieży 
 
Życie w czasach pandemii wywołało w dzieciach bardzo silne napięcie. To wyjątkowy 
czas, w którym dzieje się dużo niesprzyjających sytuacji, na które nie mamy wpływu i 
nie byliśmy przygotowani. Wydarzenia te wygenerowały rożne rekcje, tj. zaburzenia 
snu, zaburzenia kontroli impulsów, reakcje depresyjne, nerwicowe. U części dzieci 
zauważono semiotyzację (nasilenie wcześniejszych problemów) oraz regres u niżej 
funkcjonujących dzieci (tracą pewność siebie, czują, że nie są warci wysłuchania).  
Indywidualne wsparcie psychologiczne ma służyć zachowaniu zdrowia psychicznego, 
przywrócenie równowagi wewnętrznej oraz poprawę samopoczucia. Terapia jest 
szansą na powrót do rzeczywistości osób z nasilającymi się zaburzeniami zachowania, 
ma za zadanie zapobiec w odpowiednim czasie eskalacji problemów oraz zmniejszyć 
szansę na utrwalenie dezadaptacyjnych sposobów regulowania emocji i radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. 
 
Przewiduje się – w zależności od potrzeb uczestników – 5h wsparcia na osobę, łącznie 
200h indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 40 dzieci i młodzieży. 
 
1h indywidualnego wsparcia psychologicznego – 60 min zegarowych 
 
Zakres tematyki wsparcia psychologicznego: 

a) Identyfikacja i konceptualizacja indywidualnych problemów. 
b) Identyfikacja zasobów dziecka. 
c) Praca nad zmianą zachowania, sposobu myślenia, radzenia sobie z frustracją. 
d) Analiza dotychczasowych i nowych sposobów rozwiązywania konfliktów. 

 
Część III - grupowe wsparcie psychologiczne dla 12 dzieci i młodzieży (TUS-
trening umiejętności społecznych) 
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Epidemia Covid-19 zmusiła społeczeństwo do zmiany trybu życia, a tym samym 
wymusiła izolację. Dzieci nie realizowały swoich potrzeb rozwojowych w sferze 
społecznej. Nastąpił wzrost niepokoju oraz zanik swobody i spontaniczności w 
relacjach społecznych. Dzieci zaczęły spostrzegać neutralne sytuacje jako 
potencjalnie niebezpieczne.  Głównym celem treningu TUS będzie dostymulowanie 
zaniedbanej sfery społecznej w konstruktywny sposób, zminimalizowanie skutków 
wymuszonej izolacji oraz usprawnienie komunikowania się w zakresie przeżywanych 
stanów emocjonalnych. Nauka umiejętności współpracy oraz rozpoznawanie treści 
przeżywanych emocji, zdrowych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego 
oraz kształtowanie samooceny.  Trening umiejętności społecznych jest przeznaczony 
dla podopiecznych mających kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, 
wycofanych społecznie czy mających trudności w regulowaniu emocji. 
 
Przewiduje się 2 grupy po 6 osób, każda grupa będzie się spotykać 2 razy w miesiącu 
po 3h (do stycznia 2023, oprócz miesięcy wakacyjnych 2022), łącznie 180h grupowego 
wsparcia psychologicznego dla 12 dzieci i młodzieży (TUS – treningu umiejętności 
społecznych). 
 
1h grupowego wsparcia psychologicznego (TUS – treningu umiejętności 
społecznych) – 60 min zegarowych 
 
Zakres tematyki grupowego wsparcia psychologicznego (TUS – treningu umiejętności 
społecznych): 

a) Rozpoznawanie osobistych kompetencji społecznych. 
b) Praca nad rozbudowywaniem empatii. Rozszerzanie świadomości potrzeb 

drugiego człowieka. 
c) Analizowanie formowanych i odczytywanych komunikatów. 
d) Trening asertywnej postawy społecznej. 

 
Część IV - indywidualna psychoterapia dla 6 dzieci i młodzieży 
 
Głównym celem psychoterapii będzie ocena psychologicznych skutków pandemii, 
ocena zasadności pokierowania dziecka do innego specjalisty. Wprowadzenie 
indywidualnej psychoterapii zagwarantuje kompleksowe działanie niedopuszczające 
do utrwalenia zaburzeń widocznych  w zachowaniu dzieci i młodzieży. 
 
Przewiduje się 30h na 1 uczestnika/w miarę potrzeb, łącznie 180h indywidualnej 
psychoterapii dla 6 dzieci i młodzieży, którą poprowadzi psychoterapeuta.  
 
1h indywidualnej psychoterapii – 60 min zegarowych 
 
Zakres tematyki indywidualnej psychoterapii: 
a) Wpływ obecnej sytuacji na kondycję psychiczną dziecka. 
b) Poszukiwanie źródeł eskalujących emocji. 
c) Styl i jakość dbania o własny dobrostan. 
d) Trenowanie umiejętności radzenia sobie z napięciami. 
 
Psychologom/psychoterapeutom będzie przysługiwać wynagrodzenie jedynie za 
faktyczne godziny przeprowadzenia warsztatów. Zamawiający nie pokrywa 
psychologom/psychoterapeutom żadnych poniesionych przez nich kosztów 
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związanych z przeprowadzeniem wsparcia, w tym kosztów dojazdu. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
 
W przypadku realizacji wsparcia: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) rzetelnego sporządzania i prowadzenia na bieżąco dokumentacji z realizacji 
przedmiotu zamówienia i dokumentowania własnej pracy, m.in.: dziennika zajęć 
zawierającego wymiar godzin i tematy przeprowadzonego wsparcia, list obecności z 
zakresem godzinowym i dniowym 

b) wykonania i dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego 
dokumentacji fotograficznej z realizacji wsparcia (drogą e – mailową, płyta CD lub 
inny nośnik dla Zamawiającego zawierająca minimum 5 zdjęć z każdej części 
wsparcia); 

c) utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o  

wszystkich zaistniałych problemach; 

d) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy uczestnikom, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia sprzętu, materiałów 
itp.; 

d) zapewnienia uczestnikom warsztatów materiałów dydaktycznych (jeśli są 
konieczne) 

e) przygotowania i opracowania ankiet ewaluacyjnych  

f) zamieszczenia w miejscu prowadzenia warsztatu edukacyjnego oznakowania dot. 
realizacji projektu "Pomorskie dzieciom".  

2) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu prowadzenie obserwacji przedmiotu 
zamówienia.  

Ponadto: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) rzetelnego przygotowywania się do przedmiotu umowy oraz należytej staranności 
w realizacji zobowiązań umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
oferowanej usługi; 

b) przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich 
nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

c) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn; w szczególności zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020;  

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie Umowy odbywać się będzie w 
zgodzie i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 
2016/679 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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Informacje dodatkowe: 

 - ilość uczestników może ulec zmianie,  

- terminy warsztatów mogą ulec zmianie, w przypadku zgłoszenia konieczności 
zmiany terminu przez uczestników/uczestniczki projektu 

- godziny realizacji wsparcia zostaną uzgodnione z kierownikiem Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie w terminie min. 3 dni roboczych przed 
wskazaną datą zajęć. 

Zajęcia będą odbywać się w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, w 
szczególnych przypadkach warsztaty możliwe są w siedzibie Zamawiającego.  

W razie potrzeby Zamawiający udostępnia Wykonawcy salę na zajęcia bezpłatnie. 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.01.2023 r.  lub w zależności od potrzeb 
danej osoby 

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 
w siedzibie zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ul. 
Hallera 5, 82-500 Kwidzyn. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami 
są: Renata Majda, Anna Świątkowska 
 
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
 
Część I: 

a) mają minimum wykształcenie wyższe psychologiczne lub posiadają 
uprawnienia do prowadzenia warsztatów w ramach grup wsparcia, 

b) potwierdzają swoje wykształcenie i nabyte doświadczenie – spełnienie warunku 
zostanie zweryfikowane na podstawie Załącznika nr 2, 

c) mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w 
ramach grup wsparcia,  

d) są komunikatywni i cierpliwi, 
e) są niekarani za przestępstwa umyślne, 
f) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych. 
 
Część II: 

a) mają minimum wykształcenie wyższe psychologiczne  
b) potwierdzają swoje wykształcenie i nabyte doświadczenie – spełnienie warunku 

zostanie zweryfikowane na podstawie Załącznika nr 2 

c) mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia 
psychologicznego  

d) są komunikatywni i cierpliwi, 
e) są niekarani za przestępstwa umyślne 
f) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych 
g) nie widnieją w rejestrze przestępców seksualnych 

Część III: 
a) mają minimum wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne oraz 
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ukończone kursy lub szkolenia z obszaru umiejętności społecznych,   
b) są np. trenerami umiejętności społecznych, 
c) potwierdzają swoje wykształcenie i nabyte doświadczenie – spełnienie warunku 

zostanie zweryfikowane na podstawie Załącznika nr 2, 
d) mają co najmniej 2 letnie doświadczenie trenerskie w obszarze treningu 

umiejętności społecznych, 
e) są komunikatywni i cierpliwi, 
f) są niekarani za przestępstwa umyślne, 
g) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych, 
h) nie widnieją w rejestrze przestępców seksualnych. 

 
Część IV: 

a) mają minimum wykształcenie wyższe psychologiczne, 
b) są psychoterapeutami, 
c) potwierdzają swoje wykształcenie i nabyte doświadczenie – spełnienie warunku 

zostanie zweryfikowane na podstawie Załącznika nr 2, 
d) mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii  
e) są komunikatywni i cierpliwi, 
f) są niekarani za przestępstwa umyślne, 
g) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych, 
h) nie widnieją w rejestrze przestępców seksualnych. 

 
5. Zawartość oferty: 
Oferta wykonawcy musi zawierać: 

1) nazwę i adres siedziby Oferenta, 
2) ofertę przygotowaną na wzorze Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 
3) cenę oferty przedstawioną jako cenę brutto/netto/podatek VAT w zł za 1 

godzinę usługi 
4) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (Załącznik nr 2) 
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie w 

zakresie odpowiadającym zamówieniu (kopia poświadczona „za zgodność z 
oryginałem”) 

6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu:  
- warsztatów - Część I,  
- wsparcia psychologicznego - Część II, 
- treningu umiejętności społecznych - Część III 
oraz  
psychoterapii - Część IV 
(kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”) 
 

 
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej: 
- cena ofertowa musi być przedstawiona jako cena za jedną godzinę, tj. cena netto, 
brutto, podatek VAT, 
- cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i 
nie podlega waloryzacji. 
 
 Ocena kryterium zostanie dokonana poprzez przyznanie punktów w następujący 
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sposób - 100% cena. 

 
7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował 
kryterium: 
- czy Wykonawca spełnia stawiane wymagania 

 
- jako najkorzystniejsza w danej części zostanie wybrana oferta przedstawiająca 
najniższą cenę brutto za 1 godzinę prowadzenia warsztatów. 
 
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty: 
- ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku - „Formularz  

ofertowy”, 

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 04.05.2022 r.  do 
godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Kwidzyn, ul. Hallera 5, w sekretariacie 
osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego  
- oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona 

wykonawcy bez otwierania, 

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem upływu do jej składania, 

- koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Zapytanie ofertowe na 
przeprowadzenie warsztatów w ramach grup wsparcia dla rodziców/opiekunów 
zastępczych, indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla 
dzieci i młodzieży (TUS-trening umiejętności społecznych) oraz indywidualnej 
psychoterapii dla dzieci i młodzieży” 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.05.2022r. o godz. 14:10 w siedzibie  

Zamawiającego. 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w następujących przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt. 4; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej 
w terminie 5 dni od dnia składania ofert. 
 
* niepotrzebne skreślić 
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W załączeniu:          
            

1. Formularz ofertowy    
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
3. Oświadczenie RODO                                                                     
 

 
 

Kwidzyn, dnia 25.04.2022 r. Renata Majda                                                                           
                                    podpis 

Zamawiającego   
 


