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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.08.2018 r. 
 

W ramach projektu pt. :„Centrum Wielu Pokoleń” nr RPKP.09.03.02-04-0025/17 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 

Działanie 9.3.  Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Umowa nr: UM_SE.433.1.147.2017 
 

Nazwa zamówienia: 
„Świadczenie usług wspierających proces aktywizacji społecznejbędącej formami wsparcia w postaci: 

indywidualnych porad psychologicznych, porad psychologicznych grupowych, wsparcia 
terapeutycznego grupowego oraz zajęć terapeutycznych (z terapeutą zajęciowym), w zakresie 

podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób 
niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia” 

 
Tryb postępowania: 
Zasadę konkurencyjności dokonuje się w przypadku zamówień powyżej 50 tys. PLN netto włącznie tj. 
bez podatków od towarów i usług (VAT). Udzielone zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych.  
 
I. Zamawiający:  

Fundacja Pro Omnis  
Ul. Jerzego Rupniewskiego 11 
85-796 Bydgoszcz  
NIP:5542866796 

 
II. Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców usług będących formami wsparcia w postaci: 
indywidualnych porad psychologicznych, porad psychologicznych grupowych, wsparcia 
terapeutycznego grupowego oraz zajęć terapeutycznych z terapeutą zajęciowym w zakresie 
podniesienia kompetencji życiowych, służących przezwyciężeniu nieporadności życiowej dla osób 
niesamodzielnych  w tym starszych i niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia, w ramach 
projektu „Centrum Wielu Pokoleń”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne 
społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój 
usług społecznych. 
1) Zamówienie zostało podzielone na cztery  następujące części: 

1) część I zamówienia  - Indywidualne porady psychologiczne; 

2) część II zamówienia - Porad psychologicznych grupowych; 

3) część III zamówienia - Wsparcie terapeutyczne grupowe  

4) część IV zamówienia – Wsparcie w postaci zajęć terapeutycznych z terapeutą zajęciowym 
2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania   ofertowego. 
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3) Usługi świadczone będą codziennie od poniedziałku do piątku w ramach czasowych  
od godz. 8:00 do godz. 16:00, według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. Istnieje 
możliwość realizowania niektórych zajęć w weekendy i po południu w zależności od potrzeb 
zgłaszanych przez osoby z otoczenia uczestników projektu. 

 
III. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
85312320-8 Usługi doradztwa  

 
IV. Sposób udzielania zamówienia 

 
1) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.  
w formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego www.proomnis.org.pl . 

2) Wartość szacunkowa netto zamówienia przekracza kwotę 50 tys. zł oraz nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę  
na jedną lub kilka części zamówienia.  

 
VI. Termin związania ofertą 

 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
VII. Termin wykonania zamówienia 

 
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 
31 lipca 2019 r., przy czym zakres przedmiotu zamówienia, który winien zostać zrealizowany w 
danym terminie został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w stosunku do każdej 
części zamówienia. Szczegółowe terminy wykonania usług zostaną ustalone po zawarciu umowy 
pomiędzy wybranym Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
VIII. Informacje o wykluczeniu 

 
Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.proomnis.org.pl/
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4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
IX. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania 

oceny ich spełnienia 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli 
wykaże, że dysponuje osobami, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalają na 
wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.: 

1) dla części I i II  zamówienia - dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada prawo do 
wykonywania zawodu psychologa oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie świadczenia indywidualnych porad z obszaru wsparcia 
psychologicznego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

2) dla części III zamówienia – dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada wykształcenie 
wyższe z tytułem psychologa lub pedagoga lub z tytułem terapeuty uzyskanym w trakcie 
uzupełniającego szkolenia specjalistycznego oraz posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
zawodowe w świadczeniu wsparcia terapeutycznego indywidualnego lub grupowego w zakresie 
Terapii Rodziny, DDA, Terapii Uzależnień, Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie, zarządzania 
zmianą w życiu; 

3)  dla części IV zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem kierunkowym 
: terapeuty zajęciowego albo z minimum 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych (np. z rękodzieła, muzykoterapii, decoupage, zajęć plastycznych, 
silwoterapii, ergoterapii, choreoterapii, hortiterapii )  

4) Dla I i II może być to ta sama osoba  
2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach 
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takiej sytuacji warunki udziału 
w postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców składających wspólną ofertę.  

4. Wykonawca w toku realizacji zamówienia zagwarantuje, że obciążenie osób wykonujących 
przedmiot zamówienia, wynikające z zadań realizowanych w innych projektach nie wyklucza 
prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań  
w ramach przedmiotu zamówienia, a łączne zaangażowanie zawodowe tych osób  
na podstawie stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania we 
wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych  
i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych 
Wykonawcy i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

5. Podmioty Ekonomii Społecznej będą dodatkowo punktowane. (Podmioty Ekonomii Społecznej 
(PES) tj. takie, spełniają definicję „podmiotu ekonomii społecznej” stosowaną w „Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego”).  
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6. Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych  
w dokumentach. 
 

X. Kryteria oceny oferty - informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny ofert. 

 
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

1) cena oferty brutto (C) o znaczeniu 60 % (60 pkt.); 

2) podmiot ekonomii społecznej (D) 40% (40 pkt.) 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru: 

L = C +D 
gdzie: 
L –  całkowita liczba punktów, 
C –  punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”, 

 D - punkty uzyskane w kryterium „podmiot ekonomii społecznej”  
 

2. Ocena punktowa w kryterium „cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie 
wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru: 

liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 60 pkt. 
3. Ocena punktowa w kryterium „podmiot ekonomii społecznej” - 40 pkt dla podmiotu 

spełniającego kryterium  

Łączna maksymalna ilość punktów przy wycenie wynosi 100 i będzie wyliczana osobno dla każdej 
części zamówienia. 

 
XI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy 

 
1. Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego (odrębnie dla każdej części), 

którego wzór został określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (sporządzone z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego); 
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4);  
4. Oświadczenie o spełnieniu aspektów społecznych w zakresie statusu Oferenta (Załącznik nr 5) 
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5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Największa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający dokona oceny jedynie tych ofert, które nie zostaną odrzucone na podstawie 
postanowień rozdziału IX.  

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania 
określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w każdej 
części zamówienia w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.  

 
XII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

 
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór określony 

został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (odrębnie dla każdej części). 
2. Oferta winna zawierać cenę brutto za świadczenie jednej godziny usługi (jedna godz. rozumiana 

jako jedna godzina zegarowa), podając ją cyfrowo i słownie. Cena oferty musi być wyrażona w 
PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Zaoferowana w ofercie cena brutto za świadczenie jednej godziny usługi musi być ceną 
ostateczną, tj. uwzględniać wszelkie koszty i opłaty zwiane z realizacją zamówienia (w tym 
wszystkie koszty pochodne wynagrodzenia brutto).  

4. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty Oferta musi być złożona w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

5. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwił(y) 
identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. podpis będzie uzupełniony pieczęcią 
imienną .  

6. Ofertę należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 
„Zapytanie ofertowe z dn. 31.08.2018 Oferta -  przeprowadzenie w ramach projektu Centrum 
wielu Pokoleń - część …..” (należy wpisać nr części, na którą Wykonawca składa ofertę): ul. 
Jarużyńska 9, 85-790  Bydgoszcz (liczy się data wpływu oferty do biura) 
lub  
drogą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl wpisując w tytule emaila: „Zapytanie 
ofertowe z dn. 31.08.2018 Oferta -  przeprowadzenie w ramach projektu Centrum wielu 
Pokoleń - część …..” (należy wpisać nr części, na którą Wykonawca składa ofertę) 

7. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
8. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 
9. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail:  biuro@proomnis.org.pl 
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, tj. Wykonawcę, wobec 
którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w rozdziale IX  
Zapytania ofertowego; 
2) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w 
postępowaniu; 
3) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego; jej złożenie stanowić będzie 
czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) nie zostanie złożona w formie pisemnej;  
6) będzie  nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XIII. Termin i miejsce składnia ofert  

Ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2018 do godz. 15:59 osobiście  przy ul. Jarużyńskiej 9  w 
Bydgoszczy w Centrum Wielu Pokoleń, Dziennym Domu Pobytu prowadzonym przez 

mailto:fkr@rc-online.eu
mailto:fkr@rc-online.eu
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Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną: biuro@proomnis.org.pl (także do dnia 
10.09.2018 do godz. 15:59).  

 

1. Oferty złożone po upływie terminu składania nie zostaną uwzględnione.  

2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 

XIV. Informacja o wyborze wykonawcy, terminie i miejscu podpisania Umowy 
 

1. Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnych 
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie przekazana 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, w jeden z następujących sposobów: osobiście, 
telefonicznie lub e-mailem, Wykonawcy Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie 
opublikowana na portalu Baza konkurencyjności 
(www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl) i na stronie Zamawiającego 
(www.proomnis.org.pl). 

3. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od 
zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem, 
który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Oferent nie wyrazi zgody na 
zmniejszenie ceny, wówczas Zamawiający odrzuca jego ofertę i do negocjacji zaprasza kolejnego 
Oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku innych ofert 
Zamawiający uzna całe lub daną część zapytania ofertowego za nierozstrzygnięte. 

4. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na 
warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego zapytania ofertowego). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w stosunku do treści niniejszej oferty 
w przypadku: 
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 
2. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem 
nieprzekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację 
niniejszego zamówienia. 

 
XV. Inne postanowienia w zakresie postępowania: 

1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, 
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie 
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a także w przypadku 
zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od zakończenia postępowania. O miejscu i 
terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

  

 

mailto:fkr@rc-online.eu
http://www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/

