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ROZEZNANIE RYNKU – oszacowanie kosztów usługi  

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w ramach realizacji projektu pn:  „Mieszkania 

wspomagane (wraz z usługą opiekuoczą, asystencką lub treningiem samodzielności)”, zaprasza Paostwa  
do przedstawienia wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących świadczenia usługi psychologa. 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: 06.02  Usługi Społeczne.  
 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” w Kwidzynie informuje, iż zapytanie składane jest  

w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia a odpowiedź na zapytanie nie stanowi 

oferty w rozumieniu art. 66 kc. jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówieo 

Publicznych. Powyższa informacja ma na celu wyłącznie rozpoznanie ceny rynkowej i uzyskanie wiedzy 

nt. ww. usługi która planowana jest do wydatkowania w ramach projektu.   

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia:  1  sierpnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.  

Miejsce wykonania zamówienia:  Kwidzyn  

 Szczegółowy opis przedmiotu wstępnej wyceny 

W związku z planowanymi zajęciami w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane (wraz z usługą opiekuoczą, 

asystencką lub treningiem samodzielności)” , Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” planuje zlecid 

świadczenie usługi przez psychologa, polegającej na poradnictwie specjalistycznym dla każdego z uczestników 

projektu (3 h/m-c/ os. Łącznie do 396 h). Wsparcie psychologiczne będzie nakierowane na umożliwienie 

samodzielnego rozwiązania problemu lub wskazania konkretnego rozwiązania i wskazówek do zrealizowania w życiu 
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codziennym. Do zadao psychologa należed będzie opracowanie indywidualnych programów usamodzielnienia (IPU) 

dla każdego uczestnika oraz monitorowanie ich prawidłowej realizacji. Każdy z uczestników posiadad będzie inne 

umiejętności z zakresu samoobsługi, inny poziom radzenia z problemami i inny rozwój umiejętności społecznych. 

Psycholog pracowad będzie z uczestnikami projektu nad wzmocnieniem i utrwaleniem tych już posiadanych przez 

nich umiejętności i nauką nowych, ukierunkowanych głównie na samodzielne wykonywanie wszystkich czynności 

domowych. Psycholog winien posiadad wykształcenie wyższe o kierunku psychologia, doświadczenie legitymujące 

się: 5-letnim stażem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Czy jeszcze coś piszemy? 

Do ceny usługi należy doliczyd koszty dojazdu swój sprzęt oraz materiały. 

Psycholog: 

Liczba godzin poradnictwa specjalistycznego (w tym sporządzenie IPU): 36 h/ m-c x 11 m-cy = 396 h 

Rekrutacja uczestników do projektu, pod kątem wystawienia zaświadczenia psychologa kandydatów ubiegających się 

o wsparcie w formie usług w mieszkaniu wspomaganym/treningowym w ramach projektu. Objęcie poradnictwem 

specjalistycznym oraz bieżąca współpraca z rodziną uczestnika projektu w celu rozpoznania i niwelowania trudności 

zgłaszanych przez rodziców/opiekunów prawnych. Pomoc rodzinie w celu czynnego włączenia ich w proces 

wspierania rozwoju umiejętności i samodzielności. Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji osób 

uczestniczących w projekcie, w tym sporządzanie IPU. Współpraca i konsultacje z koordynatorem projektu, trenerem 

głównym i wspomagającym w sprawie uczestników projektu.  

Zamówienie obejmuje:  

 koszt wynagrodzenia za 1 h brutto  
 koszt za całą usługę 

Miejsce oraz termin składania : 

1. Szacunek należy dostarczyd osobiście bądź przesład pocztą w terminie do ……… lipca 2022 r. na adres: 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”, ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn (w przypadku 
wysłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia przesyłki do siedziby Zamawiającego) 
2. Szacunek należy składad zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego szacowania ceny 

usługi.  

 


