GOPS – 032.1.2019

Lubomino, dnia 22.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 1 dotyczące projektu „Akademia Rodziny”
ROZEZNANIE CENOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG
psychologicznych dotyczących wsparcia rodzin w projekcie „Akademia Rodziny”;
Projekt NR PWM.11.02.03-28-0033/18 Akademia Rodziny współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie, ul. Kopernika 7; 11-135
Lubomino reprezentowany przez P. Magdalenę Brążkiewicz, tel. (89) 532-44-63,
e-mail gopslubomino@poczta.neostrada.pl zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na świadczenie usług psychologicznych w ramach Projektu „Akademia
Rodziny”.
2. Podstawa prawna:
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto. Dokumentem regulującym są
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w związku z realizacją projektu
„Akademia Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie RPWM 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer
projektu RPWM.11.02.03-28-0033/18 zaprasza do złożenia oferty cenowej na
świadczenie usług psychologicznych dotyczących wsparcia rodzin.
4. Zakres świadczenia usług
4.1 Opracowanie razem z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym
Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla uczestników projektu tj. 60 osób, celem trafnego
określenia potrzeb i deficytów uczestnika w celu skierowania odpowiedniego wsparcia
zarówno dla całej rodziny jak i każdego jej członka zgodnie z potrzebami.
Wykonawca w ramach zadania świadczył będzie usługę 60 godzin zegarowych (1 godz.
na osobę) przez 4 miesiące – tj. III, IV 2019 r. oraz X, XI 2020 r., w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym. Świadczenie usługi odbywać się będzie w dni robocze, w
godzinach pracy GOPS (7-15) oraz w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych
ustalonych z Zamawiającym.
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4.2 Kompleksowe wsparcie rodziny – poradnictwo specjalistyczne – realizowane dla 60
uczestników projektu, średnio po 4,5 na uczestnika (łącznie - 270 godz., w tym pomoc
psychologiczna dla małżeństw lub par w wymiarze 135 godz.) przez 27 miesięcy
(1 edycja od 05.2019 r. do 06.2020 r., 2 edycja od 12.2020 r. do 12.2021 r.) w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym. Zakres poradnictwa będzie wynikał z indywidualnie
ustalonej dla uczestnika Ścieżki Wsparcia. Świadczenie usługi odbywać się będzie w dni
robocze, w godzinach pracy GOPS (7-15) oraz w godzinach popołudniowych i/lub
wieczornych ustalonych z Zamawiającym.
4.3 Przeprowadzenie cyklu spotkań z uczestnikami „Poczuj w sobie moc”. Zakres
zajęć w ramach zadania: pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności osobistych,
opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych, wsparcie w nabywaniu i utrwalaniu
kompetencji społecznych, wsparcie w rozwiązywaniu problemów z alkoholem i innymi
używkami, rozpoznawanie przemocy w rodzinie, rozwijanie umiejętności
przeciwstawiania się przemocy, zwiększania sił wewnętrznych, samooceny, nauka
wyrażania emocji, oczekiwań. W spotkaniach brać będą udział rodzice oraz dzieci – w
zależności od potrzeb i oczekiwań – rodzice/dzieci/rodzice + dzieci. Metoda pracy TSR,
psychoedukacja Ilość godzin w ramach zadania – 40 w ciągu 11 miesięcy (1 edycja od
05.2019 r. do 09.2019 r., 2 edycja od 12.2020 r. do 05.2020 r.). Świadczenie usługi
odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy GOPS (7-15) oraz w godzinach
popołudniowych i/lub wieczornych ustalonych z Zamawiającym.
4.4 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców „Szkoła dla rodziców” z zakresu
wsparcia rodziców. Tematyka zajęć to: utrzymywanie relacji z dziećmi, rozwiązywanie
konfliktów, umiejętności interpersonalne itp. Ilość godzin w ramach zadania – 40 w ciągu
12 miesięcy (1 edycja od 01.2020r. do 06.2020 r., 2 edycja od 01.2021 r. do 06.2021 r.).
Świadczenie usługi odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy GOPS (7-15)
oraz w godzinach popołudniowych i/lub wieczornych ustalonych z Zamawiającym.
4.5 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców i ich dzieci „Akademia Aktywnych
Rodziców” z zakresu wsparcia rodziców oraz przyszłych rodziców w wieku 15 lat i
wyżej. Tematyka zajęć to: warsztaty pozytywnego wizerunku, którego celem będzie
podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, kształtowanie postaw gotowości do
zmian itp. Ilość godzin w ramach zadania – 20 w ciągu 4 miesięcy (1 edycja od 05.2020r.
do 06.2020 r., 2 edycja od 05.2021 r. do 06.2021 r.). Świadczenie usługi odbywać się
będzie w dni robocze, w godzinach pracy GOPS (7-15) oraz w godzinach
popołudniowych i/lub wieczornych ustalonych z Zamawiającym.
W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia
kart porad, list obecności, ewidencji czasu pracy psychologa.
5. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
- wykształcenie wyższe kierunkowe – psycholog;
- doświadczenie min. 1 rok w pracy z osobami doświadczającymi przemocy;
- min. 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym;
- TSR;
- szkolenia z zakresu uzależnień, pomocy psychologicznej dla par, szkoły dla rodziców i
wychowawców;
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- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług jako psycholog.
6. Wymagania dodatkowe:
- znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ogólna znajomość przepisów obowiązujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lubominie;
- dyspozycyjność.
7. Termin realizacji zamówienia:
Świadczenie usług psychologicznych będzie się odbywać w okresie trwania projektu w
terminie od dnia 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r.
8. Sposób i termin zapłaty:
Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek/fakturę VAT na podstawie podpisanego
przez Zamawiającego Protokołu odbioru usługi. Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT niezwłocznie po
otrzymaniu Protokołu odbioru usługi. Faktura VAT będzie płatna w terminie 14 dni na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Rachunek będzie płatny ostatniego dnia
roboczego w danym okresie rozliczeniowym na rachunek bankowy wskazany na
rachunku.
9. Kryteria oceny ofert:
1 kryterium cena – 100%
Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. Cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi w zakresie
wskazanym w punkcie 4.
Kryterium liczone wg wzoru: C=(C min : C oferty) x 100 pkt, gdzie
C min = cena ważnej oferty minimalnej
C oferty = cena badanej oferty
10. Forma złożenia oferty:
Wykaz wymaganych dokumentów:
a) formularz oferty – (formularz nr 1) podpisany przez Wykonawcę,
b) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
c) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełni praw publicznych (załącznik nr 2)
podpisane przez Wykonawcę,
e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie usług jako psycholog
(załącznik nr 3) podpisane przez Wykonawcę,
f) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji (załącznik nr 4) podpisane przez Wykonawcę.
g) Oświadczenie do celów podatkowych osoby fizycznej zawierającej umowę cywilnoprawną (załącznik nr 5).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
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Oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującym opisem:
Oferta na świadczenie usług psychologicznych w ramach Projektu „Akademia
Rodziny”
Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godziny
12 w formie pisemnej, osobiście, listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lubominie, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, lub elektronicznie na adres
gopslubomino@poczta.neostrada.pl.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 o godz. 13.00.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyny.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Iwoną Kuczyńską lub Panią
Magdaleną Brążkiewicz, tel. (89) 532-44-63, e-mail: gopslubomino@poczta.neostrada.pl

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubominie
Magdalena Brążkiewicz
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