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Kwidzyn, 25.07.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na świadczenie usługi poradnictwa specjalistycznego przez psychologa, w ramach 

realizacji projektu pn. „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą 

opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” współfinansowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, Działanie 06.02 Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług 

społecznych 

I. Zamawiający 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie  

ul. Warszawska 18  

82-500 Kwidzyn 

tel.603 969 555, adres e-mail: stowarzyszeniesnoa@gmail.com 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa 

specjalistycznego przez psychologa, w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie 

mieszkania wspomaganego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem 

samodzielności” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem 

„SNOA”.  

Warunki współpracy: 

a) Warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej, 

b) Planowany termin realizacji świadczenia pracy: od dnia podpisania umowy do 30 

czerwca 2023 roku, 

c) ilość godzin do przepracowania  - do 396 h/miesięcznie (3h/m-c/uczestnika 

projektu),  

d) miejsce świadczenia usługi: siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Autyzmem 

„SNOA”. 

e)  Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po 

zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku 

oraz przedłożeniu wymaganej przez zamawiającego dokumentacji, wskazującej 

prawidłowe wykonanie zadania (m.in. karty czasu pracy wraz  z informacją, iż łączna 

praca czasu nie przekracza 276 h /mc)   
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa specjalistycznego przez 

psychologa w projekcie pn. „Utworzenie mieszkania wspomaganego wraz z usługą 

opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zakres obowiązków: 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone przez psychologa przysługuje każdemu   
z 12 uczestników projektu (UP) w wymiarze średnio 3 h/m-c/UP w zależności od 
potrzeb  
i indywidualnego programu pracy. Wsparcie psychologiczne nakierowane będzie  
na umożliwienie samodzielnego  rozwiązywania problemów UP lub wskazania 
konkretnego rozwiązania i wskazówek do zrealizowania w życiu codziennym. 
Do zadań psychologa należeć będzie opracowanie Indywidualnych Planów 
Usamodzielniania (IPU) dla każdego uczestnika oraz monitorowanie prawidłowej ich 
realizacji. Praca  
z uczestnikami polegać będzie na wzmocnieniu i utrwaleniu już posiadanych przez UP 
umiejętności i nauką nowych, ukierunkowanych głównie na  samodzielne wykonywanie 
czynności  związanych z życiem codziennym. 
Psycholog współpracuje z koordynatorem oraz trenerami pracującymi w mieszkaniu 
wspomaganym. 
 
Zadania psychologa: 
a) uczestnictwo w rekrutacji do projektu (w tym uczestniczenie w komisji 
rekrutacyjnej),  
b) opracowanie IPU 
c) monitorowania prawidłowej realizacji zapisów zawartych w IPU, 
d) poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu w wymiarze średnio 
3h/UP/m-c, wliczając w to również wykonywanie obowiązków wymienionych w 
podpunktach od a) do c). 
 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

Wykonawcy nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako 
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wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 

akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, o 

czym Wykonawca oświadczy pisemnie (załącznik 3 do zapytania ofertowego)  

IV. Kryteria oceny ofert 

Każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze 

oferty będzie się kierować następującymi kryteriami: 100% cena. 

Cena powinna być podana w złotych polskich wraz ze wszystkimi należnymi podatkami 

i obciążeniami. 

V. Oferty wariantowe oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

VI. Kryteria formalne (obowiązkowe) stawiane Wykonawcy: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) mają minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi  

oraz z osobami z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, potwierdzone 

odpowiednim dokumentem, 

b) posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek psychologia, potwierdzone 

kserokopią dyplomu, 

c) mają umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi , 

d) są komunikatywni i otwarci, 

e) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw 

publicznych. 

Spełnienie kryteriów formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów 

i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii 

muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez 

Wykonawcę.  

 

VII. Wymagane dokumenty 

 

1. Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego  

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia. 

3. Referencje lub inny dokument potwierdzający doświadczenie w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  
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4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania) 

 

VIII. Sposób i termin składania ofert 

Wymagane dokumenty należy składać w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem 

„SNOA” w Kwidzynie, ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn, w terminie do 05.08.2022 r. 

do godziny 15:00 . 

Oferty można składać osobiście lub wysłać na adres Zamawiającego pocztą (liczy się 

data i godzina wpływu).  

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana 

przez Wykonawcę.  

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Iweta Jabłońska, nr tel. 603969555 

  

 


