
Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia

04-01-2018

Termin składania ofert

12-01-2018

Numer ogłoszenia

57

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce, ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka.) lub w formie 
elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres leszek.k@ops-praszka.org 
lub faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 34 35 91 037

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

leszek.k@ops-praszka.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leszek krzyżanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 35 91 037

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Profesjonalna i skuteczna 
pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Praszce” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Praszka 

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

wyłonienie Wykonawcy , który będzie świadczył usługi psychologiczne dla różnych grup 
docelowych , tj. dla osób pozostających bez pracy, osób starszych, osób z 
niepełnosprawnością, doświadczających przemocy, rodzin z dziećmi, wymagających pomocy 



w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia
i możliwości w zależności od bieżących potrzeb osób zgłaszających się po pomoc.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług psychologicznych w ramach projektu pn. „Profesjonalna i skuteczna 
pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Praszce” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Świadczenie usług psychologicznych będzie obejmowało szeroko rozumiane wsparcie, 
poradnictwo specjalistyczne, udzielanie konsultacji oraz terapię psychologiczną w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na terenie Praszki.

Wymiar godzinowy świadczenia usług psychologicznych – 15 godzin zegarowych 
średniomiesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy 270 godzin zegarowych, tj. 180
h w 2018 r. i 90 h w 2019 r.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r.
Wymiar godzinowy świadczenia usług psychologicznych – 15 godzin zegarowych 
średniomiesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy 270 godzin zegarowych, tj. 180
h w 2018 r. i 90 h w 2019 r.

Załączniki

Załączniki

 ogłoszenie o zamówieniu 

 treśc ofert- druk 

 wzór umowy 

 wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/492050
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/492053
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/492052
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/492051


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję psychologa posiadała:
a) biegłą znajomość języka polskiego,
b) wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek psychologia,
c) min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie psychologa,
d) udokumentowane referencjami przeprowadzenie min. 100 godzin poradnictwa 
i lub/konsultacji/terapii psychologicznej - warunek doświadczenia osoby zdolnej do 
wykonania zamówienia musi zostać wykazany w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
e) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 
a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, których nie 
można przewidzieć na etapie zawierania umowy oraz w związku z przyczynami leżącymi po 
stronie Zamawiającego lecz przez Zamawiającego niezawinionymi
b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie 
Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez Zamawiającego i 
wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania,
c) zmiany odnoszące się do zakresu usług, co może być podyktowane względami 
merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności potrzebą odbiorców pomocy,
d) zmiany dotyczące średniej liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu, co może 
być podyktowane względami merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności potrzebą
odbiorców pomocy, które to zmiany nie wpłyną na ogólną liczbę usług zaplanowanych do 
realizacji w ramach niniejszej umowy,
e) zmiany oznaczeń stron ze względów formalno prawnych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także 
w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia, 
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub/i 
Pośredniczącej,
d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy



Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest załączyć 
oświadczenie zawarte w Treści oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do 
niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu tj.:
a) Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
b)Kopie referencji potwierdzających przeprowadzenie min. 100 godzin poradnictwa i 
lub/konsultacji/terapii psychologicznej lub takiej liczby godzin, która została wykazana w 
ofercie

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – waga max. 60/100 pkt.
Doświadczenie psychologa/liczba godzin poradnictwa i lub/konsultacji/terapii 
psychologicznej - waga max 40/100 pkt.

Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:

najniższa cena 
Liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 60 pkt.
cena badanej oferty 

Kryterium Doświadczenie psychologa /liczba godzin poradnictwa 
i lub/konsultacji/terapii psychologicznej– będzie obliczane wg wzoru:

Doświadczenie psychologa w badanej ofercie
Liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x 40 
pkt.
Największe wykazane doświadczenie psychologa spośród złożonych ofert
a) Doświadczenie psychologa w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie 
informacji zawartych w ofercie. 
b) W kryterium doświadczenie psychologa punktowane będzie doświadczenie powyżej 
minimum dotyczącego ilości przeprowadzonych godzin poradnictwa i lub/konsultacji/terapii 
psychologicznej w tj.: powyżej 100 godzin.
c) Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który posiada 
największe doświadczenie,
d) Wykazanie tylko 100 godzin poradnictwa i lub/konsultacji/terapii psychologicznej oznacza
uzyskanie 0 punktów, ale nie oznacza wykluczenia z postępowania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w 
wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom 
przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie dostarczy 
wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, zamawiający wykluczy takiego wykonawcę



Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce

Adres

Boczna 4e/-

46-320 Praszka

opolskie , oleski

Numer telefonu

34 35 91 037

Fax

34 35 91 037

NIP

5761487260

Numer naboru

POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17

Inne źródła finansowania

nie dotyczy


	Informacje o ogłoszeniu
	Data publikacji ogłoszenia
	Termin składania ofert
	Numer ogłoszenia
	Status ogłoszenia
	Miejsce i sposób składania ofert
	Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
	Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
	Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
	Skrócony opis przedmiotu zamówienia
	Kategoria ogłoszenia
	Podkategoria ogłoszenia
	Miejsce realizacji zamówienia

	Opis przedmiotu zamówienia
	Cel zamówienia
	Przedmiot zamówienia
	Kod CPV
	Nazwa kodu CPV
	Dodatkowe przedmioty zamówienia
	Harmonogram realizacji zamówienia
	Załączniki
	Załączniki
	Pytania i wyjaśnienia
	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
	Wiedza i doświadczenie
	Potencjał techniczny
	Osoby zdolne do wykonania zamówienia
	Osoby zdolne do wykonania zamówienia
	Sytuacja ekonomiczna i finansowa
	Dodatkowe warunki
	Warunki zmiany umowy
	Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
	Zamówienia uzupełniające

	Ocena oferty
	Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
	Wykluczenia

	Zamawiający - Wnioskodawca
	Nazwa
	Adres
	Numer telefonu
	Fax
	NIP
	Numer naboru
	Inne źródła finansowania


