
 

Projekt „Mobilne Usługi w Gminie Zarzecze” 

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego 

Oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław  

St
ro

n
a1

 

Jarosław, dnia  27 października  2020 r.   

  

Zaproszenie do złożenia oferty  

(zgodnie z zasadą rozeznania rynku) 

na świadczenie usług konsultacji psychologicznych  na potrzeby realizacji projektu 

pn.  „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”  

realizowanego przez Fundację imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego 

  

I.  Zamawiający:   
  

FUNDACJA IMIENIA BRACI SOŁUŃSKICH - CYRYLA I METODEGO 

Os. Braci Prośbów 2 

37-500 Jarosław 

Tel. 730 666 739 

e-mail: marek@fundacjaim.pl  

NIP 7922300599 

REGON 368510865 

Strona internetowa Zamawiającego  www.fundacjaim.pl  

  

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 

na zapytania Wykonawców:    

Hanna Kowal  

e-mail: hannakowal@o2.pl  

tel.:  507 261 075  

  

II.  Postanowienia ogólne:    

Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego, Oś. Braci Prośbów 2/8, 37-500 Jarosław, 

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa na potrzeby realizacji projektu  pn.  

„Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja 

społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0049/19-00 

 

Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020    

   

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: na stronie internetowej Beneficjenta: 
www.fundacjaim.pl 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 
unieważnienia postępowania ofertowego.   

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia  
  

1. Rodzaj zamówienia: usługi.   
2. Nazwa zamówienia: świadczenie usług konsultacji psychologicznych na potrzeby projektu  pn.  

„Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”, realizowanego przez Fundację imienia Braci 

Sołuńskich - Cyryla i Metodego. 
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3. Wspólny słownik zamówień:  CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne. 

 
4. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług psychologa na potrzeby realizacji projektu 

pn. „Mobilne usługi w Gminie Zarzecze”. Usługi będą świadczone w wymiarze średnio 35 
godzin miesięcznie w zależności od potrzeb Uczestników Projektu. Ogółem w ramach 
zamówienia planuje się realizację 350 godzin. Usługi będą realizowane w miejscu dogodnym 
dla Uczestników na obszarze Gminy Zarzecze od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.  

 
Zakres usługi: 
- Konsultacje udzielane będą w celu wsparcia opiekunów faktycznych w przezwyciężaniu 
trudności związanych z sytuacją zdrowotną podopiecznych. Uczestnicy nauczą się radzić sobie 
z emocjami – złością, poczuciem winy, bezradnością i smutkiem towarzyszącym opiece nad 
starszymi. Ponadto będą mogli poznać praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak wspierać 
pamięć, utrzymywać sprawność umysłową i jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami 
związanymi z zaburzeniami pamięci oraz chorobami wieku podeszłego. 
- Prowadzenie dzienników/kart realizacji wsparcia 
- Przez jedną godzinę rozumie się 60 minut. 
- Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca wykonania konsultacji indywidualnych 
ani też kosztów wyżywienia i ewentualnego noclegu. 
- Usługi będą realizowane na podstawie umowy. Płatność za usługę zgodnie 
z rachunkiem/fakturą lub umową cywilnoprawną wystawianą raz z miesiącu wg wzoru liczba 
zrealizowanych godzin x stawka za 1 godzinę. 
 
Dodatkowo wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych 
działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności 
do umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym 
upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach 
Projektu. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 
 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków:  
  

O realizację zamówienia mogą się ubiegać - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
lub prowadzące działalność gospodarczą, w tym jako wspólnicy spółki cywilnej, wyłącznie osobiście, 
którzy: 

- uzyskali w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą 
wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

- władają językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania 
zawodu psychologa, 

- posiadają minimum 1 rok doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym/ubóstwem oraz są empatyczni i zaangażowani 

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego doświadczenia według 

formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy przedstawionej  przez Wykonawcę oferty. 

 

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 

faktycznym.  
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V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:  

– Cena – 70 % 
– Doświadczenie zawodowe: 30 %  

 
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 
Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B  oznacza – Doświadczenie zawodowe 
wykonawcy 
 
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
 
najniższa zaproponowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto 
za całość przedmiotu zamówienia) x 70 punktów 
   
Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.   
 

Ad. B Kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawcy zostanie ocenione w następujący sposób:  

 

a) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)  – 

otrzyma 10 punktów.  

b) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat do 3 lat  (włącznie) – 

otrzyma 20 punktów. 

c) Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat – otrzyma 30 punktów. 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.  

 

Łączna ocena ofert: 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Doświadczenie 
zawodowe, zostaną dodane do  siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. 
Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów 
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów.  
 
VII. Termin realizacji umowy: Usługi będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

 
 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:   
  

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 
załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.  

2. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.   
3. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną,  
4. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 
5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
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IX. Tryb przekazania oferty:   
  

Oferta powinna być przekazana: pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis 
Wykonawcy na adres: hannakowal@o2.pl. 

 

X. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 04.11.2020 r. do godziny 23:59:59. Wpływ 
oferty do Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną  

 Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Hanna Kowal; e-mail: hannakowal@o2.pl. 

  

XI. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.   
 

XII. Sposób oceny ofert:   
  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów 
formalnych określonych w punkcie IV i  IX zostanie odrzucona. 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.   
 

 

XIII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;  

b) zmiany terminu płatności;  

c) zmiany terminu realizacji umowy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 

 

 
XIV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”:  
  

1. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do informacji podawanych 

w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności:  

a) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

b) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

c) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),  
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d) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK),  

e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,  

f) osoby fizycznej, której dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu lub do zawarcia i realizacji 

umowy.  

 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pana/i danych osobowych jest: Zamawiający, tj. Fundacja im. Braci Sołuńskich 

– Cyryla i Metodego Oś. Braci Prośbów 2/8 (dane kontaktowe: Telefon: 605588464, Adres e-mail: 

rodo@fundacjacim.pl adres strony internetowej: www.fundacjacim.pl).  

b) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod 

adresem e – mail: rodo@fundacjacim.pl, tel. 605588464;  

c) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  

d) odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o odrębne przepisy;  

e) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji 

postępowania, wynikający z odrębnych przepisów;  

f) obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących jest 

wymogiem wynikającym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego 

w oparciu o zasadę konkurencyjności  

g) w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 

3. Posiada Pan/i:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych;  

c) podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że 

przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO;  

 

4. Nie przysługuje Panu/i:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

5. Równocześnie Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest 

do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu. W celu zapewnienia, że 

Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów 

osób trzecich, których dane zostały przekazane, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia 

odpowiedniego oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym.  

    
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – wzór.  
2. Oświadczenie RODO – wzór.  

 

          Prezes Zarządu Fundacji  

        Im. Braci Sołuńskich – Cyryla i Metodego  

               Marek Pankiewicz 

 


