
 
ZAPYTANIE O CENĘ  

Rozeznanie rynku nr 02/AEiR/RPO WŁ/2018 

dotyczące przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem w ramach realizacji 

projektu „Praca na nowo” nr RPLD.10.02.02-10-A001/17 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie nr 

X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu 

outplacement”  

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS 

oraz FS na lata 2014-2020 

Informacje ogólne 

 

Zamawiający: 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 

Adres: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 

NIP 1180001584 

REGON 002150695 
 

Data publikacji: 2018-03-24 

Termin składania oferty: 2018-03-28 

W związku z realizacją projektu „Praca na nowo” w ramach Poddziałania 10.02.02 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację 

niżej opisanego zapytania o cenę: 
 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020  dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie 

rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest dostępne na stronie internetowej 

Zamawiającego www.asesor.edu.pl Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest 

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO WŁ 2014-20 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

 

Opis przedmiotu  

  Nazwa zamówienia: zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia: 

 

1/  indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie m.in.: zapoznania Uczestników/czek z  aktywnymi 

sposobami autoprezentacji, autoprezentacją, komunikacją, Program doradztwa powinien obejmować takie 

aspekty jak m.in.: diagnoza i przełamywanie indywidualnych barier i obaw UP związanych z nową sytuacją 

zawodową, trening motywacyjny, praca nad samooceną Uczestników/czek, równość szans i przeciwdziałanie 

dyskryminacji ze względu na wiek, płeć. CELEM przeprowadzenia doradztwa jest -podniesienie i utrzymanie 

wysokiego poziomu motywacji do podjęcia zatrudnienia. Psycholog będzie pracował z Uczestnikiem/czką  w 

zakresie podniesienia i utrzymania wysokiego poziomu motywacji do podjęcia zatrudnienia, nad 

zwiększeniem kompetencji, w tym społecznych i osobistych, umocnienia cech takich jak poczucie własnej 



 
wartości, asertywność, omawianie i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących na kondycję 

Uczestnika/czki  w miejscu stażu czy w pracy. Wspólnie będą rozwiązywać problemy związane z aktywizacją 

społeczną i aktywnością zawodową. Opracowane zostaną realne wizje rozwoju zawodowego i sposoby 

realizacji określonych celów aktywizacji zawodowej. Tematyka wsparcia będzie w głównej mierze 

dostosowana do indywidualnych sytuacji i potrzeb uczestnika/czki - świadczone podczas realizacji projektu 

„Praca na nowo” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.10.02.02-10-A001/17 w ramach 

RPO WŁ Poddziałanie 10.02.02 Wdrożenie programów typu outplacement. 

 

Grupę docelową projektu stanowią 24 kobiety i 16 mężczyzn zamieszkujące/y (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego, które są przewidziane do zwolnienia/zagrożone zwolnieniem z pracy z 

przyczyn dot. zakładu pracy.  

Usługa realizowana będzie na terenie województwa łódzkiego  - wstępnie planowane miejscowości 

prowadzenia dla pierwszych osób doradztwa psychologicznego to miejscowości Opoczno, Łódź, Skierniewice 

(szczegółowa informacja dotycząca miejsca prowadzenia doradztwa zostanie określona podczas zawierania 

umowy). Istnieje możliwość doradztwa również w innych miejscowościach województwa ,  harmonogram 

odbywania spotkań Zamawiający dookreśli po zrekrutowaniu osób nie później niż do 30.06.2018 roku ( z 

możliwością przedłużenia 

 

Przedmiot zamówienia szczegółowo obejmuje: 

1/   Przeprowadzenie łącznie max. 200 godzin zegarowych indywidualnego wsparcia psychologicznego w 

zależności od indywidualnych potrzeb każdego z Uczestników/czek projektu  u max. 40 w/w osób na terenie 

województwa łódzkiego, w wymiarze średnio 2,5 x 2 spotkania. 

Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie prowadzone przez psychologa- przy czynnym udziale 

uczestnika/czki projektu. 

Do obowiązków PSYCHOLOGA należeć będzie, w szczególności:  

a.  zapoznanie z  aktywnymi sposobami autoprezentacji,  
b. omówienie kwestii związanych z, autoprezentacją, komunikacją,  
c. praca  w zakresie podniesienia i utrzymania wysokiego poziomu motywacji do podjęcia zatrudnienia, 

nad zwiększeniem kompetencji, w tym społecznych i osobistych, umocnienia cech takich jak 

poczucie własnej wartości, asertywność,  
d. omawianie i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących na kondycję Uczestnika/czki  w 

miejscu stażu czy w pracy, 
e. w razie zaistnienia będzie pomagać rozwiązywać problemy związane z aktywizacją społeczną  i 

aktywnością zawodową.  
f. Pomoc przy określeniu realnych wizji rozwoju zawodowego i sposoby realizacji określonych celów 

aktywizacji zawodowej. 
Oraz  

h. Przygotowanie programów zajęć oraz niezbędnych materiałów dydaktycznych (np. testów, ćwiczeń, 

skryptów) i oznaczania ich zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego.   

i. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego m.in. 

dzienniki zajęć, listy obecności, protokół odbioru materiałów doradczych. Wypełnianie kart pracy psychologa 

po każdych zajęciach. 

j. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku/czce, 

który/a opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.  

k. Każdorazowo przesłaniu w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć dokumentów 

potwierdzających ich odbycie.  

 

 



 
Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w trakcie trwania 

umowy jest ilością szacunkową. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin będzie 

mniejsza niż podana w zapytaniu ofertowym jak również w zawartej umowie, Wykonawca nie będzie z tego 

tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za 

faktycznie przeprowadzone i odbyte godziny wsparcia psychologicznego w trakcie realizacji zamówienia. 

           
 

Warunki udziału w postępowaniu  

 

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: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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

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 

Kryteria dostępu:  Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:  

 

A. Posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie wyższe kierunkowe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie 

wyższym zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r., Dz.U.2005 Nr 64, poz. 1365 z 

pedagogiki/socjologii/psychologii jak i studia podyplomowe z psychologii. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tego warunku:  

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest 

wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów.  

 

B. Posiadają niezbędne doświadczenie (tj. min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu poradnictwa 

psychologicznego ) w przeciągu ostatnich 3 lat przed składaniem oferty w łącznym wymiarze min. 400 godzin 

zegarowych.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć informacje w formularzu oferty potwierdzające spełnienie tego warunku tj.(nazwę usługi, podmiot 

dla którego zrealizowano i okres realizacji usługi, liczbę zrealizowanych godzin poradnictwa 

psychologicznego min 2 letnie w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia 

prowadzonego w ramach projektu (co najmniej 400 przeprowadzonych godzin poradnictwa 

psychologicznego) oraz udokumentowane min. 2-letnie doświadczenie zawodowe tj. 24 miesięczne 

zaangażowanie zawodowe jako psycholog w okresie 3 lat przed dniem złożenia oferty, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia . W 

przypadku wyłonienia oferty do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu właściwe dokumenty 

potwierdzające te informacje w formie (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów 

cywilno-prawnych itp.).. 

 
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 



 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu 

zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie)- w tym celu obowiązkowego miesięcznego 

składania oświadczeń o ilości godzin zaangażowania zawodowego . 

 

Kryteria oceny  

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

A. cena – 60% (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty) 

B. doświadczenie – 40% (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do oferty) 
 

Maksymalna liczba punktów: 100 pkt 

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Ocena = A + B, gdzie: 

Ad. A – Cena Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 

Liczba punktów = Najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert   x 100 x 60%. 

                               Cena brutto badanej oferty  

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do 

niniejszego rozeznania rynku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz uwzględniać wszystkie 

koszty. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

Zaproponowana cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

 

Ad.B – Doświadczenie - Punkty za ww. kryterium będą obliczane wg następującego wzoru: 

Liczba punktów = Liczba odbytych godzin wsparcia psychologicznego  w badanej ofercie x 100 x 40% 

                               Najwyższa liczba godzin wsparcia psychologicznego w wykazanych ofertach 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie (odbyta ilość 

godzin doradztwa zawodowego) wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

Liczby punktów otrzymane za w/w kryteria A+B, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 

Łącznie w ramach ww. kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli wybrana 

oferta przekracza przyjęte w budżecie projektu stawki, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje cen w 

tym zakresie. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą. 

Jeśli nie można będzie wybrać mimo powyższego kryterium (najniższa cena) Wykonawcy to osoby,  które 

otrzymały największą liczbę punktów zostaną zaproszone na II etap rekrutacji oceniający kompetencje 

personalne zwiększające efektywność świadczonego wsparcia. W takiej sytuacji Zamawiający planuje zaprosić 

do drugiego etapu rekrutacji nie więcej niż do 2 osób. 

Ad C. kompetencje personalne zwiększające efektywność świadczonego wsparcia  

kompetencje te będą oceniane podczas rozmowy rekrutacyjnej. Kompetencje będą oceniane w dwóch 

kategoriach:  

a)  umiejętność prezentacji, komunikatywność i znajomość tematu i zagadnień dt współpracy z osobami 

zagrożonymi, przewidzianymi do zwolnienia w tym z osobami 54+ – maksymalnie 15pkt  

(weryfikowane podczas drugiego etapu rekrutacji), 

b) zainteresowanie/motywację do świadczenia usług  oraz sposób przekazywania wiedzy –maksymalnie 

15pkt (weryfikowane podczas drugiego etapu rekrutacji), 



 
Kompetencje personalne zwiększające efektywność świadczonego wsparcia będą oceniane w skali od 0-15 w 

gdzie 0 to najniższa ocena w w/w kategoriach (kategoria a) i kategoria b)) 

Suma punktów otrzymanych w kategorii A+B+C stanowić będzie ostateczna i końcową cenę oferty 

Zmiany w umowie  

 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu 

właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu 

do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek, 

3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest 

od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych 

realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);  
4. zabezpieczenia i kar umownych, 

6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące 

kar umownych: 

a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez 

Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku: 

- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie 

przeprowadzi w określonym terminie odpowiedniej ilości godzin doradztwa przewidujące karę umowną w 

wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, 

- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności, 

- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania 

zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego 

dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy  
Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw 

majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.  
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Termin i miejsce składania ofert  

 

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z 

załącznikami , w terminie do 28 marca 2018 r. z dopiskiem w tytule : oferta-psycholog pocztą/osobiście na 

adres 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15 lub 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 9A  Oferty złożone po /w 

terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje 

można uzyskać pod numerem tel. 506 050 706 (Danuta Balcerzak) 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów wskazanym przez niego kanałem 

informacyjnym. 
Wykonawca do oferty dołącza TYLKO kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu A 

W przypadku podmiotów będących w posiadaniu osób o wskazanych kwalifikacjach/kompetencjach 

obowiązkowo należy złożyć wraz z ofertą kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu 

A przez te osoby, zapis informujący o sposobie dysponowania daną osobą/osobami . 

 

Pozostałe informacje  

 



 
1/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 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. 

2/Niniejsze zapytanie o cenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

3/Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.  

4/Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania w tym stawki cenowej z Wykonawcą 

5/O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. Oferta oraz inne 

dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. 

 

Zatwierdził 

Sławomir Balcerzak 


