
  

Projekt „Pomorskie dzieciom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 
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.804.06.2022 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i 

młodzieży, będących w rodzinnej pieczy zastępczej 

 

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 indywidualnego wsparcia psychiatrycznego dla 10 dzieci i 
młodzieży, będących w rodzinnej pieczy zastępczej 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 wsparcia 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu 
zamówienia): 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia 
psychiatrycznego dla 10 dzieci i młodzieży, będących w rodzinnej pieczy 
zastępczej: 
 
W dobie restrykcji pandemicznych wiele czynników prowadzi do pogorszenia 
funkcjonowania zdrowia psychicznego, nawet u osób, które wcześniej nie miały z nim 
żadnych kłopotów.  Indywidualna terapia przyczyni się do rozwiązywania konkretnych 
problemów, zrozumienie swojej sytuacji życiowej, zrozumienie siebie bądź innych 
osób. Uczestnikami będą dzieci i młodzież, w życiu których wydarzyły się trudne 
sytuacje, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie okazują się być niewystarczające                    
w przełomowych chwilach życia  lub w sytuacji nagromadzenia różnych zdarzeń 
życiowych. Zadaniem psychiatry ma być lepsze zidentyfikowanie i zrozumienie 
problemu oraz znalezienie rozwiązania do danej sytuacji. 
 
Przewiduje się 4h wsparcia psychiatrycznego na jednego uczestnika, łącznie 40h 
wsparcia dla 10 dzieci i młodzieży, będących w rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

1h wsparcia – 60 minut zegarowych 
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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.: list obecności z 
zakresem godzinowym i dniowym, dziennik zajęć 

b) utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o  

wszystkich zaistniałych problemach, 

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

d) zamieszczenia w miejscu prowadzenia wsparcia psychiatrycznego oznakowania 
dot. realizacji projektu "Pomorskie dzieciom".   

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. 

Informacje dodatkowe: 

 - ilość uczestników może ulec zmianie, w trakcie trwania realizacji wsparcia będzie 
przeprowadzana analiza faktycznych potrzeb uczestników, 

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

- daty realizacji wsparcia zostaną uzgodnione z kierownikiem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kwidzynie/rodzicami/opiekunami rodzin zastępczych w terminie 
min. 3 dni roboczych przed wskazaną datą spotkania, 

- Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu 
spotkań. 

Zajęcia będą odbywać się w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę, w 
szczególnych przypadkach wsparcie możliwe jest w siedzibie Zamawiającego, w 
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pomieszczeniu dostosowanym do przeprowadzenia indywidualnego wsparcia 
psychiatrycznego.   

W razie potrzeby Zamawiający udostępnia Wykonawcy salę na zajęcia bezpłatnie. 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 31.03.2023 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:  
 

a) mają wykształcenie wyższe medyczne (psychiatria),  
b) są psychiatrami (mają ukończoną specjalizację z psychiatrii),  
c) potwierdzają swoje wykształcenie i nabyte doświadczenie – spełnienie warunku 

zostanie zweryfikowane na podstawie Załącznika nr 2, 
d) mają co najmniej czteroletnie doświadczenie w zawodzie, 
e) są komunikatywni i cierpliwi, 
f) są niekarani za przestępstwa umyślne, 
g) nie widnieją w rejestrze przestępców seksualnych, 
h) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych. 
 
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 zawodzie (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 
sposób - 100% cena. 

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

- jako najkorzystniejsza w danej części zostanie wybrana oferta przedstawiająca 
najniższą cenę brutto za 1 godzinę prowadzenia wsparcia. 
 
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 indywidualnego wsparcia psychiatrycznego dla 10 dzieci i 
młodzieży, będących w rodzinnej pieczy zastępczej”  

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 
 
W załączeniu:           

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

Kwidzyn, dnia  25.04.2022r.   Renata Majda                                                                          
                        

 podpis Zamawiającego   


