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Zapytanie ofertowe nr 2/2018/RPOWM/PSYCH 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) 

85121270-6- Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

80570000-0- Usługi szkoleniowe w dziedzinie rozwoju osobistego 

85312320-8 – Usługi doradztwa 

 

dotyczące przeprowadzenia usług indywidualnego wsparcia psychologiczno – motywacyjnego oraz 

poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną w projekcie „Bo jak nie my to kto II” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

I. ZAMAWIAJĄCY: ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, NIP: 637 209 03 10 

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Ewelina Żołneczko 

e-mail: projekt2@probiznes.net.pl 

tel: 784 036 561 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Niniejsze zamówienie w oparciu o zasadę rozeznania rynku jest zgodne z zasadą efektywności 

zarządzania finansami określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 20142020. Procedura i realizacja stanowiące przedmiot niniejszego rozeznania rynku 

są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

IV.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, TERMIN ORAZ MIEJSCE REALIZACJI: 

A. Przedmiotem  zamówienie jest świadczenie usługi indywidualnego wsparcia psychologiczno -

motywacyjnego dotyczącego zadania nr 2 w projekcie „Bo jak nie my to kto II”.  W ramach zadania 

przewiduje się  8 h wsparcia indywidualnego dla UP. Łączna liczba uczestników tj. 96. 8 h x 96 UP tj. 

768 h spotkań indywidualnych z psychologiem. Zadanie mające na celu wzmocnienie motywacji do 

zmiany postawy zawodowej, przezwyciężenie barier psychologiczno-społecznych, diagnoza blokad 

psychofizycznych i fizycznych oraz związanych z wiekiem, niepełnosprawnością, określeniem słabych i 

mocnych stron.  Zakres wsparcia psychologicznego (motywacyjnego obejmuje w szczególności): 

współdziałanie z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego uczestnika projektu, 

identyfikację obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi.  

Termin i miejsce realizacji danej formy wsparcia: 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od lipca 2018 r. do maja 2020 r.  Wyżej wymienione 

terminy planowanymi, mogą ulec zmianie z procesem rekrutacji i potrzebami Uczestników projektu.  
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2. Miejsce realizacji form wsparcia: na terenie powiatów objętych wsparciem tj. olkuski, chrzanowski, 

miechowski, wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, nowosądecki, limanowski i brzeski.  W 

zależności od ilości zrekrutowanych osób w poszczególnych powiatach. 

B. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa z zakresu organizacji i opieki nad 

osobą zależną w ramach zadania nr 3 Pośrednictwo pracy i poradnictwo z zakresu opieki nad osobą 

zależną w projekcie „Bo jak nie my to kto II”. W ramach zadania przewiduje się 3 h wsparcia 

indywidualnego dla uczestnika projektu. Wsparciem objętych będzie powyżej 10% uczestników tj. 13. 

Łącznie 13 UP x 3 h tj.  39 h.  Zadanie ma na celu: rozwiązanie problemu związanego z opieką nad 

dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. W trakcie zajęć zostanie poruszona następująca tematyka: 

organizacja czasu pracy, pierwsza pomoc, komunikacja rodzic/opiekun, rozpoznawanie emocji, 

umiejętność poszukiwania wsparcia w instytucjach wspierających, metody wychowawcze, psychologia 

człowieka.  

Termin i miejsce realizacji danej formy wsparcia: 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od lipca 2018 r. do grudnia 2018 r.  Wyżej wymienione 

terminy planowanymi, mogą ulec zmianie z procesem rekrutacji i potrzebami Uczestników projektu.  

2. Miejsce realizacji form wsparcia: na terenie powiatów objętych wsparciem tj. olkuski, chrzanowski, 

miechowski, wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, nowosądecki, limanowski i brzeski.  W 

zależności od ilości zrekrutowanych osób w poszczególnych powiatach. 

V. CHARAKTERYSTYKA GRUPY DOCELOWEJ: 

Grupą docelową projektu są osoby powyżej 30 roku życia, które są bez pracy lub bierne zawodowo, 

mieszkające zgodnie z Kodeksem cywilnym lub uczących się terenie następujących powiatów: olkuski, 

chrzanowski, miechowski, wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, nowosądecki, limanowski i 

brzeski.  Powyżej 50% Grupy docelowej będą stanowić osoby w wieku powyżej 50 roku życia oraz osoby 

z niepełnosprawnościami.  W realizacji zadania nr 2 Wsparcia psychologiczno-motywacyjnego weźmie 

udział 96 uczestników. W realizacji zadania nr 3 Poradnictwo nad osobą zależną: grupę docelową 

stanowią 13 uczestników.  

VI. WYMAGANIA WOBEC SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ: 

A. W przypadku składania oferty na Wsparcie psychologiczno-motywacyjne. 
1.  Wykształcenie wyższe psychologiczne.  
2. Posiada doświadczenie związanego z diagnostyką psychologiczną osób dorosłych.  
3. Zamawiający zapewnia: dokumenty na miejscu prowadzenia zajęć, sale przystosowane do  spotkań 
z uczestnikami, umówienie uczestników na spotkania indywidualne.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do oznakowania sali, w których będą odbywać się spotkania 
indywidualne w ramach projektu „Bo jak nie my to kto II”, zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji 
projektu.  
 
B. W przypadku składania oferty na Poradnictwo z zakresu organizacji i opieki nad osobą zależną. 
1. Wykształcenie wyższe mile widziane psychologiczne, 
2. Doświadczenie w realizacji danej formy wsparcia.  
3. Zamawiający zapewnia: dokumenty na miejscu prowadzenia zajęć, sale przystosowane do  spotkań 
z uczestnikami, umówienie uczestników na spotkania indywidualne.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do oznakowania sali, w których będą odbywać się spotkania 
indywidualne w ramach projektu „Bo jak nie my to kto II”, zgodnie z wymogami dotyczącymi promocji 
projektu.  
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY  

1. Oferta musi zawierać cenę całkowitą za 1 godzinę zajęć (1 godzina jest rozumiana jako 60 minut 

zajęć) spotkania indywidualnego  z psychologiem i/lub trenerem prowadzącym poradnictwo w zakresie 

opieki nad os. zależną w formie opisanej w zapytaniu ofertowym.  

2. Cena w przypadku firmy powinna być kwotą brutto, w przypadku osoby fizycznej, która będzie się 

podejmować realizacji zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenie wskazana 

kwota brutto będzie pomniejszona o koszt składek pracodawcy i pracownika. Będzie to zależeć od 

indywidualnej sytuacji zatrudnieniowej Zleceniobiorcy.  

3. Cena powinna zawierać koszty związane z dojazdem na miejsce realizacji wsparcia dla uczestników 

projektu, tam gdzie dana grupa docelowa się zbierze. 

4.   Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na realizację przedmiotu jednego przedmiotu zamówienia 

i/lub określenia tylko powiatu, tam gdzie Zleceniobiorca będzie mógł wykonać przedmiot umowy.  

5. Do formularza ofert należy dołączyć CV psychologów/trenerów, którzy będą przeprowadzać zajęcia 

razem z ksero dyplomów potwierdzających faktyczne posiadanie kwalifikacji niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

6. Liczba osób w określonych powiatach będzie zależna od prowadzonej rekrutacji i zakwalifikowania 

się do udziału w projekcie uczestników. O liczbie osób dla których zostanie przewidziane wsparcie 

będzie informować Zamawiający.  

VIII. FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: 

Złożenie oferty na zapytanie będzie możliwe tylko i wyłącznie na formularzu do tego przeznaczonym, 

tj. na załączniku nr 1 w terminie od 09.07.2018 r. do 16.07.2018  do godziny 14.30 (decydować będzie 

data dostarczenia jej do biura projektu). Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej dotyczącego 

przedmiotu zamówienia w zakresie powiatów w których Oferent będzie mógł zrealizować zajęcia 

indywidualne z doradztwa zawodowego.  

Złożenie oferty na formularzu/dokumencie do tego nie przeznaczonym będzie skutkować odrzuceniem 

oferty.  

a) w siedzibie firmy: ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz: osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską. 

b) drogą mailową elektronicznie pod adresem projekt2@probiznes.net.pl W przypadku nadesłania 

formularza drogą mailową w wyznaczonym terminie, należy dołączyć oryginał oferty w terminie 4 dni 

roboczych od dnia przesłania drogą mailową (będzie się liczyć data faktycznego dostarczenia do biura 

projektu). W innym przypadku oferta zostanie odrzucona.  

c) w przypadku składania ofert drogą pocztową/przesyłką kurierską oferta powinna zostać podpisana 

przez osobę upoważnioną, w zamkniętej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: „Bo jak nie 

my to kto II” ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz. Z zapiskiem zapytanie ofertowe nr 2/2018/RPOWM/PSYCH 

 

IX WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 Formularz oferty do Zapytania ofertowego nr 2/2018/RPOWM/PSYCH 

FORMULARZ OFERTOWY 
W ramach projektu Bo jak nie my to kto II 

który jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 

Dane oferenta składającego formularz 

Imię i nazwisko/ Nazwa 
firmy 

PESEL/NIP Adres Telefon Email 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Odpowiadając na rozeznanie rynku nr 2/2018/RPOWM/PSYCH dotyczące przeprowadzenia usługi 

indywidualnego wsparcia psychologiczno-motywacyjnego i/lub poradnictwa w ramach opieki nad 

osobą zależną w ramach projektu „Bo jak nie my to kto II” współfinansowanego z Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu oświadczam, że spełniam 

wymagania zawarte w ofercie, złożyłem formularz na odpowiednim wzorze oraz w odpowiednim 

terminie. Do formularza zostanie przeze mnie dołączone CV doradców zawodowych wykonujących 

przedmiot zamówienia razem z kserokopią dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.  Za 

wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia 

określoną cenę: 

 

POWIAT  OLKUSKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto1 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

   

 

                                                           
1 W  przypadku osoby fizycznej składającej ofertę cena brutto będzie pomniejszona o koszty pracodawcy  
i pracownika zależnie od sytuacji zatrudnieniowej Oferenta – będzie to dotyczyć powiatów do których skierowane 
jest wsparcie dla uczestników projektu: tj. olkuskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, wielickiego, 
wadowickiego, proszowickiego, oświęcimskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i brzeskiego.  
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POWIAT  CHRZANOWSKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

   

POWIAT  MIECHOWSKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

 

POWIAT  WIELICKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

   

POWIAT  WADOWICKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
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POWIAT  PROSZOWICKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

 

POWIAT  OŚWIĘCIMSKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

   

POWIAT  NOWOSĄDECKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

   

POWIAT  LIMANOWSKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
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POWIAT  BRZESKI 

Nazwa usługi Cena jednostkowa brutto 

Przeprowadzenie usługi indywidualnego 
wsparcia motywacyjno-psychologicznego 
768 godzin (1 h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

Przeprowadzenie usługi poradnictwa w 
zakresie opieki nad osobą zależna: 39 h (1 
h tj. 60 minut) 

PLN: 
 
Słownie: 
 

   

Znana jest mi treść zapytania ofertowego nr 2/2018/RPOWM/PSYCH, nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

i akceptuję wymagania i warunki w nim określone.  

 

Do oferty załączam:  
1. CV i kserokopie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych. 
2. W przypadku firmy: wykaz pracowników delegowanych oraz ich CV z kserokopiami dyplomu 
ukończenia studiów wyższych 


