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Zapytanie ofertowe na doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i 

prawne prowadzone w trybie zapytania ofertowego w postępowaniu z dnia 10.08.2016r. 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na doradztwo i szkolenie w ramach projektu „Mokrsko-wspólnie 

przeciw przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, PRIORYTET  II - Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych 

na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. 

 

I. Dane zgłaszającego zapytanie ofertowe 

Gmina Mokrsko,  

Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, NIP 832-19-79-374, REGON 730934654 

godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30, tel. 43 886 32 88 , faks 43 886 32 77 

e-mail: urzad@mokrsko.pl , adres strony internetowej: www.mokrsko.pl 

 

II. Tryb  

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 

8 w/w ustawy Pzp niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Część I 

1) Przedmiotem zamówienia dla części I są usługi doradcze w zakresie doradztwa zawodowego, 10 h zajęć 
z doradcą zawodowym- omówienie korzyści płynących z zatrudnienia, zbadanie mocnych i słabych 
stron uczestników, nauka pisania CV i listu motywacyjnego. Wsparcie realizowane będzie w punkcie 
konsultacyjnym w Mokrsku w dni robocze. Terminy spotkań uzależnione będą od potrzeb uczestników 
wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. Usługi doradztwa będą rozłożone w czasie (od 6 do 8 
spotkań) Termin realizacji: sierpień/grudzień 2016 realizowane na terenie Gminy Mokrsko.   

2) Łączna ilość godzin doradztwa – 10 godzin w okresie 25.08-16.12.2016  

2. Część II 

1) Przedmiotem zamówienia dla części II jest wsparcie psychologiczne dla wyłonionej grupy uczestników 
projektu oraz ich otoczenia. Wsparcie realizowane będzie w punkcie konsultacyjnym w Mokrsku w dni 
robocze. Terminy spotkań uzależnione będą od potrzeb uczestników wg ustalonego z Zamawiającym 
harmonogramu.  Łączna ilość godzin wykonania usługi wynosi, 10 h. Usługi psychologa będą rozłożone 
w czasie (od 6 do 8 spotkań). Dopuszcza się odstępstwa od przyjętego harmonogramu w sytuacjach 
wyjątkowych. Psycholog jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze 
standardami projektu. Działania podejmowane w ramach konsultacji psychologicznych mają na celu 
m.in. 
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pomoc i wsparcie ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej itp., osobom zagrożonym 
przemocą, świadkom przemocy- w sytuacjach trudnych i kryzysowych, diagnozę problemów życiowych, 
prowadzenie konsultacji psychologicznych dla ofiar przemocy. 

2) Łączna ilość godzin wsparcia i doradztwa – 10 godzin w okresie 25.08-16.12.2016  

 

3. Część III 

1) Przedmiotem zamówienia dla części III są usługi terapeutyczne dla wyłonionej grupy uczestników 
projektu. Wsparcie realizowane będzie w punkcie konsultacyjnym w Mokrsku w dni robocze. Terminy 
spotkań uzależnione będą od potrzeb uczestników wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. 
Łączna ilość godzin wykonania usługi wynosi 10 h. Usługi terapeutyczne będą rozłożone w czasie (od 6 
do 8 spotkań). Dopuszcza się odstępstwa od przyjętego harmonogramu w sytuacjach wyjątkowych. 
Terapeuta jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze standardami 
projektu.  

2) Łączna ilość godzin doradztwa – 10 godzin w okresie 25.08-16.12.2016 

 

4. Część IV 

1) Przedmiotem zamówienia dla części IV są usługi terapeutyczne w zakresie zajęć manualnych i 
ruchowych czyli terapii poprzez sztukę, realizowane na terenie Gminy Mokrsko dla uczestników 
projektu (w tym 3 zajęcia ruchowe i np. zajęcia z filcowania na sucho i mokro, elementy decoupage, 
prace plastyczne lub inne). Wsparcie realizowane będzie w punkcie konsultacyjnym w Mokrsku w dni 
robocze. Terminy spotkań uzależnione będą od potrzeb uczestników wg ustalonego z Zamawiającym 
harmonogramu. Usługi terapeutyczne będą rozłożone w czasie (od 6 do 8 spotkań). Dopuszcza się 
odstępstwa od przyjętego harmonogramu w sytuacjach wyjątkowych. Terapeuta jest zobligowany do 
prowadzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze standardami projektu. 

2) Łączna ilość godzin doradztwa – 20 godzin w okresie 25.08-16.12.2016 (np. 8 spotkań po 2,5 godz.) 

 

5. Część V 

1) Przedmiotem zamówienia dla części V są usługi prawne m.in. udzielanie porad prawnych, pomocy w 
zakresie redagowania, przygotowania oraz pisania pism procesowych, przygotowania pism do urzędów 
bądź organów administracji, udzielanie wyczerpujących informacji o sposobach i możliwościach 
wykorzystania dostępnych środków prawnych w walce z przemocą w rodzinie, informowanie o 
prawach i obowiązkach świadka, wyjaśnieniu oraz interpretacji konkretnych przepisów prawnych w 
odniesieniu do konkretnej sytuacji osoby doświadczającej przemocy. Usługi te będą świadczone na 
terenie Gminy Mokrsko dla ofiar przemocy, osób zagrożonych przemocą, świadków przemocy oraz dla 
członków zespołu interdyscyplinarnego. 

2) Łączna ilość godzin doradztwa – 10 godzin w okresie 25.08-16.12.2016 ( 5 dyżurów  rozłożonych w 
czasie). 

6. Każdy terapeuta czy osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana przygotować program spotkań. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia po wykonaniu usługi, najpóźniej do 7 dnia po: 
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a) wraz z rachunkiem do umowy zlecenia (jeśli dotyczy) sprawozdania zawierającego: 
indywidualne karty usług doradczych, terapeutycznych zawierające daty, wymiary godzin, opis 
przedmiotu doradztwa, listy obecności.  

b) Wraz z fakturą VAT/rachunkiem indywidualne karty usług doradczych, terapeutycznych 
zawierające daty, wymiary godzin, opis przedmiotu doradztwa czy zajęć,  listy obecności.  

9. Wszystkie dokumenty muszą być oznakowane zgodnie z otrzymanymi od  Zamawiającego logotypami. 

10.  W przypadku przerwania realizacji projektu z jakiejkolwiek przyczyny bądź zmian w realizacji projektu 
podyktowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej w Warszawie, umowa może być 
rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym  bez wypowiedzenia z końcem miesiąca 
kalendarzowego, w którym nastąpią ewentualne zmiany. 

11. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni po przedstawieniu rachunku/faktury VAT do umowy zlecenia. 

12. Jeżeli w terminie przedstawienia zaakceptowanego rachunku/faktury VAT Zamawiający nie będzie 
dysponował środkami umożliwiającymi pokrycie należności w związku z opóźnieniem w przekazywaniu 
środków na realizację projektu, dokona tej płatności nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 
środków. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust 11 Wykonawca nie naliczy Zamawiającemu ustawowych odsetek 
wynikających z opóźnienia w zapłacie. 

14. Wykonawca może złożyć ofertę częściową tj. obejmującą jedną lub kilka części. 

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.  

Wykonanie usługi w terminie od 25.08.2016r. do 16.12.2016r.  

Szczegółowy harmonogram ustalany będzie w porozumieniu z Koordynatorem Projektu. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1.   O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy: 

a) posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe lub kierunkowe studia podyplomowe (ewentualne 

ukończone szkolenia, kursy)– kserokopia dyplomów ukończenia załączona do formularza ofertowego. 

b) posiadający doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych spotkań, zajęć doradczych, 

terapeutycznych, usług prawnych w zakresie przedmiotu zamówienia tej części usług, na które składają 

ofertę. Doświadczenie musi być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, referencjami, 

których kserokopie stanowić będą załącznik do formularza ofertowego.  

2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się, iż nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak 

jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy.  
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VI. Sposób przygotowania oferty  

1. Ofertę cenową należy złożyć na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1,  zawierającą cenę za 

wykonanie przedmiotu zamówienia z podaniem proponowanej kwoty brutto za 1 godzinę doradztwa i/lub 1 

godzinę oferowanych usług. Cena za zajęcia obejmuje też opracowanie programu spotkań. Ofertę należy 

przekazać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 

17.08.2016r., do godz.12.00. Zgodnie z pkt III.14 Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia lub 

na kilka części. 

-W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: 

Gmina Mokrsko,  

Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, z dopiskiem  „Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie” 

-W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną (konieczny jest podpis Wykonawcy – forma skanu)  na 

adres: urzad@mokrsko.pl 

2. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  

dokumentów. 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: 

Edyta Jarząbek– Koordynator Projektu tel. 43 886 32 77 wew. 41,42 e-mail: e.jarzabek@mokrsko.pl 

VIII. Kryteria oceny ofert 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez 

Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów, 

liczoną dla każdego rodzaju usługi odrębnie, przy czym:  

Cena stanowi - 60 %  

Doświadczenie – 40 % 

a. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: 

Cena oferty najtańszej  

------------------------------    x 60  = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

b. Punkty za kryterium „Doświadczenie” zostaną przyznane w skali punktowej od 20 do 40, w następujący 
sposób: 

 20 pkt. dla 16-25 godzin doświadczenia  

 30 pkt. dla 26-45 godzin doświadczenia, 

 40 pkt. dla 46 i więcej godzin doświadczenia 

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.   
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy. 

IX. Wynik postępowania 

O wyborze oferty zamawiający powiadomi Wykonawców oraz zamieści informację na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej gminy Mokrsko w dniu 22.08.2016 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

X. Lista załączników: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

……………………. dnia………………… 

…….……………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

(imię, nazwisko/nazwa, adres Oferenta) 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa zawodowego, poradnictwa 

psychologicznego, terapeutyczne i prawne  z dnia 10.08.2016r. 

 składam ofertę i zobowiązuję się świadczyć usługę, dla: 

 

 Części I 

 Części II 

 Części III 

 Części IV 

 Części V 

 

w ramach projektu „Mokrsko-wspólnie przeciw przemocy w rodzinie” dofinansowanym ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 

PRIORYTET  II - Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i 

doznających przemocy w rodzinie. 

Dotyczy części I 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie zobowiązuję się do 

świadczenia usługi za cenę jednostkową  za 1 godzinę:  

Brutto ………………… PLN 

(słownie……………….………………………………………………….) 

Dotyczy części II 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie zobowiązuję się do 

świadczenia usługi za cenę jednostkową  za 1 godzinę:  
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Brutto ………………… PLN 

(słownie……………….………………………………………………….) 

Dotyczy części III 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie zobowiązuję się do 

świadczenia usługi za cenę jednostkową  za 1 godzinę:  

Brutto ………………… PLN 

(słownie……………….………………………………………………….) 

Dotyczy części IV 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie zobowiązuję się do 

świadczenia usługi za cenę jednostkową  za 1 godzinę:  

Brutto ………………… PLN 

(słownie……………….………………………………………………….) 

Dotyczy części V 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz we wskazanym terminie zobowiązuję się do 

świadczenia usługi za cenę jednostkową  za 1 godzinę:  

Brutto ………………… PLN 

(słownie……………….………………………………………………….) 

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164), a w 

szczególności: 

1) posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi;   
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;   
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;   
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164). 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść. 

Pozostaję związany/-a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

    

…………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej 
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