
Załącznik nr 6 
do zarządzenia Nr 15 

Dyrektora PCPR w Łowiczu 
z dnia 18 kwietnia 2014r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, 

a nieprzekraczającej 30.000 euro netto 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

750196838 
834159319 
(046) 837 03 44 
pcprlowicz@wp.pl 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego 
psychołoga w związku z realizacją projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 
RPŁD.09.02.01-10-B005/21 w ramach Regionałnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na łata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej .09-IX 
Włączenie Społeczne, 02-1X2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym", Poddzi^ania 01-IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne", 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fimduszu 
Społecznego. Wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego kierowane będzie 
do Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środo wiskowych"-osób 
niesamodzielnych, oraz otoczerua osób niesamodzielnych. 

3. Opis Przedmiotu zamówienia 
- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego 
psychologa dla Uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych", 
funkcjonałnego oraz otoczenia osób luesamodzielnych. 
- świadczenie usługi odbywać się będzie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023r. 
- usługa będzie zlecana na bieżąco przez pracowiuków socjalnych projektu, w zależności 
od zapotrzebowania Uczestników projektu. Zamawiający przed rozpoczęciem usługi 
przekaże Wykonawcy listę Uczestników zakwalifikowanych do poradnictwa 
specjalistycznego psychologa. 
- psycholog będzie wykonywał pracę przez 30 h/m-c, w dni robocze poniedziałek, środa, 
we własnym gabinecie psychołogicznym, w godzinach 14:00-16:00 oraz w piątek, 
w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu, w godzinach 14:00-17:00, bądź w iimych 
godzinach dostosowanych do potrzeb Uczestników, po wcześniejszym uzgodnieniu 
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POWIAIOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE W Łowim 

^•*^OTii^etnej*'godzmy spotkania i przekazaniu informacji od koordynatora projektu lub 
pracownika socjalnego. Przez godzinę pracy Zamawiający rozumie zegarową godzinę 
pracy. Koszt dojazdu do miejsca zamieszkania Uczestnika projektu ponosi Wykonawca. 
- psycholog będzie wykonywał pracę zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie 
zwalczania epidemii C0VID-19. 
Łączna ilość godzin pracy w okresie realizacji runowy wynosi: 540. 

Uczestnicy/Uczestniczki projektu: Będą to osoby zamieszkujące na terenie powiatu 
łowickiego, które potrzebują wsparcia w codziermym fimkcjonowaniu. Potrzeba wsparcia 
w codziermym funkcjonowaruu oznacza niemożność wykonywania co najmniej jednej 
z podstawowych czyrmości drua codziermego, w tym także będą osoby ze stopruem 
ruepełnosprawności- niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz osoby chorujące psychiczrue, w tym osoby z ruepełnosprawnością 
intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, osoby i rodziny zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym doświadczaj ącyrń wielokrotnego wykluczenia 
społecznego, a także osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc 
Ż5rwnościowa. 

Miejsce wykonania zadania - powiat Łowicki, własny gabinet psychologiczny 
Wykonawcy- w poruedzid^ki i środy w godzinach 14:00-16:00, bądź miejsce zamieszkania 
Uczestnika Projektu w piątki, w godzinach 14:00-17:00. 

Zadania po stronie Wykonawcy: 
- wykonanie czyrmości będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania 
nad prawidłową realizacją zawartej umowy, 
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia. 

Kod CPV: 
85121270-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
Do składania ofert mogą przystąpić wykonawcy którzy posiadają: 
a) wykształcerue wyższe - psychologiczne, 
b) co najmniej roczne doświadczenie w poradnictwie psychologicznym 
c) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi 
opieki oraz prawo jazdy kat. B i posiadarue samochodu osobowego, 
d) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
e) pełna zdolność do czyrmości prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

O realizację zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy-osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Oferenci posiadają osobiście 
lub dysponują kadrą (którą zamierza oddelegować do realizacji zamówienia 
zg. z informacją wskazaną w Formularzu oferty) posiadającą doświadczenie w realizacji 



. POWIATOWE C E N i R U M 

99.400 Łowicz, u l . Podiwczna 30 

NIP: 834-159-35.19, Reg. 750196838 

usług z zakresu poradnictwa psychologicznego tj. jest w stanie udokumentować realizację 
w sposób należyty co najmniej: 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego, 
w okresie ostatiuch 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 
Wykonawcy o spełnieiuu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) 
- Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Zamawiający lue wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania 
spełnienia runiejszego warunku przez Wykonawcę. 
- Oferenci rue są powiązani osobowo łub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik nr 3 
oświadczenie). 
W formularzu ofertowym należy wskazać cenę za 1 godzinę usługi poradructwa 
specjalistycznego psychologa netto i brutto oraz łączną cenę ofertową netto i brutto 
za całość realizacji umowy. Ocenie podlega łączna ofertowa cen brutto. 
Wykonawca poda w zapytaniu ofertowym cenę w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą 
prowadzone rozliczerua w innych walutach niż PLN. Podana w ofercie cena brutto jest 
wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotowego zamówienia i nie będzie podlegała zwiększeniu 
w okresie obowiązywaiua umowy. 

5. Termin składania ofert: 
6. Miejsce i sposób składania ofert: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
3. Oferty należy przygotować w sposób czytelny. Oferty przygotowane w sposób 
nieczytelny zostaną odrzucone. 
4. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powiimy być parafowane 
przez osobę podpisującą ofertę. 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać 
pod warunkiem, że uczjnii to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno 
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 
6. Oferty należy składać: 
a) za pośrednictwem internetowej bazy zapytań ofertowych „Baza Konkurencyjności" 
znajdującej się pod adresem internetowym: 
https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Do złożenia oferty poprzez 
„Bazę Konkurencyjności" konieczne jest założeiue konta 
b) osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lowic2ai, 
ul. Podrzeczna 30,99-400 Łowicz, pokój nr 1 (sekretariat) 
c) za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu. 
Oferty należy składać do diua 21.12.2021r do godziny 13. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firma) i adresem 
Wykonawcy oraz zaadresowana wg. następującego wzoru: 

https://bazakonkurencvinosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


POWiAł OWE C E N T R U M 
POMOCY RODZINIE W Łovncai 
99-400 Łowicz, ul. PodizecznaSO 
teiyfax(046) 837 03 444el. 830 0177 
NIP: 834-159-35-19. Reg. 750196838 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 
ul. Podrzeczna 30 

99-400 Łowicz 

Oferta na: 
Świadczeme usług poradnictwa specjalistycznego psychologa zgodnie z założeniami 
projektu współfinansowanego ze środków EFS „Łowickie Centrum Usług 
Środowiskowych" 

Nie otwierać do 21.12.2021r. do godz. 13.30 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021r o godz. 13.30 w pokoju nr 4 w siedzibie 
zamawiającego 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

7. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji -szczegółowych warunków 
udziału w zamówieniu: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziiue w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 
Osoba uprawniona do kontaktu: 
Aima Więcek -tel. 667-855-886, e-maił: pcprlowicz.annaw(g'.o2.pl 

8. Kryteria wyboru oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium, w którym: 

1) cena (łączna ofertowa cena brutto) - waga 70 % 
2) doświadczenie- waga (30%) maksymalnie- 30 pkt 

1. Kryterium Nr 1 (Co) - cena ogółem brutto za całość zamówienia (70%). Oferta 
w tym kryterium może maksymalnie uzyskać 70 pkt. Ocena punktowa poszczególnych 
ofert dokonana zostanie wg. wzoru: ilość punktów przyzoianych danej ofercie 
będzie wyliczana według następującego wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
X 100 pkt x70 % 

cena z oferty badanej 

2. Kryterium Nr 2 (Do) -
maksymalnie uzyskać 30 pkt. 

doświadczerue 30%. Oferta w tym kryterium może 



. POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE W l ^ w u ^ 

Łowicz, ul. PodrzMffla 30 

Doświadczenie wykonawcy/lub kadry, którą dysponuje Wykonawca (i którą zamierza 
oddelegować do realizacji zamówienia zg. z informacją wskazaną w Formularzu oferty) 
posiadającą doświadczenie w realizacji usług poradnictwa psychologicznego 
prowadzonego zgodrue z przedmiotem składanej oferty, rozumiane jako przeprowadzenie 
co najmniej 204 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego, w okresie ostatnich 3 
latach przed upływem terminu składania ofert waga 30%, maksymalnie 30 punktów. 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z następującymi zasadami: 
- w przypadku udokumentowania 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego 
oferta otrzyma O pkt., 
- w przypadku udokumentowania godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego 
w przedziale 301-400 - oferta otrzyma 10 pkt., 
- w przypadku udokumentowaiua godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego 
w przedziale 401-500 - oferta otrzyma 20 pkt., 
- w przypadku udokumentowania godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego 
w przedziale 501 i więcej - oferta otrzyma 30 pkt., 

4. Za najkorzystiuejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z pow}ż:szymi 
kryteriami oceny ofert uzyska największą liczbę punktów spośród ofert lue 
podlegających odrzuceruu wg wzoru: 

P = Co + Do 
gdzie: P - łączna liczba punktów. Co - liczba punktów otrzymana w kryterium 
cena ogółem. Do - liczba punktów otrzymana w layterium doświadczenie. 
Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
zaokrąglania. 
5. Ustalone kryteria rue podlegają zmianie w trakcie prowadzonego postępowania. 
6. Członkowie Komisji Przetargowej dokonają oceny kryteriów. 
7. Realizacja zamówienia zostaiue powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 
największą ilość punktów. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania 
części łubc^ości zamówienia podwykonawcom. 

9. Dokumenty jakie powinien złożyć wykonawca zamówienia: 
a) Formularz ofertowy- załącznik nr 1 
b) Oświadczenie o spełnieiuu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych łub osobowych- załącziuk nr 3 
d) Doświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług 

(np. protokoły, referencje łub irme dokumenty potwierdzające jednoznacznie 
wykonanie danych usług, w określonej ilości.- załącziuk nr 4 

e) Życiorys zawodowy wraz kopiami dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów 
potwierdzających posiadane wykształcenie-załącznik nr 5 

10. Warunki gwarancji 
Należyte wykonanie usługi 

11. Warunki serwisu: 
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12. Warunki transportu: 
nie dotyczy 

13. Warunki umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 

14. Postanowienia końcowe: 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podarua 

przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
2. Zamówienia dodatkowe lub uzupełniające: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie 
z zasadą konkurencyjności zamówień dodatkowych lub uzupełniających, w okresie 3 
lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

Załączniki: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy 
Załącznik 2 Oświadczenie o spełiueniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych łub osobowych 
Załącznik 4 Życiorys zawodowy 
Załącznik 5 Doświadczenie zawodowe 
Załączruk 6 Wzór umowy 

Łowicz,dn.l0.12.2021r. 

KOORDYNATO^PROJEKTU 
Rodzinie 

(podpis Kierownika Zamawiającego) 


