Siekierczyn, dnia 2 stycznia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie zaprasza do składania ofert
cenowych na świadczenie nieodpłatnych usług psychologicznych dla mieszkańców Gminy
Siekierczyn w Punkcie Konsultacji z zakresu problemu nadużywania alkoholu i w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w terminie styczeń - grudzień 2019 r. (szacunkowo
45 godzin).
1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie
59 - 818 Siekierczyn 271
NIP 613-13-85-825
tel. 75 722 17 30; fax. 75 722 17 30
e- mail: gops@siekierczyn.pl

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
psychologicznych dla osób i rodzin w zakresie problemu
nadużywania alkoholu oraz w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia:

1. Prowadzenie poradnictwa, wsparcia oraz interwencji
kryzysowej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, które doświadczyły problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu w rodzinie.

2. Prowadzenie poradnictwa, wsparcia oraz interwencji
kryzysowej
dla
osób,
które
doświadczyły
przemocy
(fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej)
oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Wymagania dotyczące
Wykonawcy:

1. Wykształcenie wyższe psychologiczne
lub psychoterapeutyczne.
2. Doświadczenie zawodowe - minimum 2 lata
pracy zawodowej.
3. Posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych
miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb
i instytucji, które mogą się włączyć w system
pomocy dla rodziny.

5. Termin realizacji usługi:

styczeń – grudzień 2019 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać:
1) CV (w przypadku os. fizycznych) lub referencje.
2) Kserokopię dokumentacji potwierdzającej
kwalifikacje: odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
3) Proponowaną stawkę za 1 godzinę
indywidualnych konsultacji psychologicznych.
7. Termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę cenową (wg Zał. Nr 1 - Formularz Oferty)
należy złożyć w dowolny sposób,
spośród podanych poniżej form w terminie
do 25 stycznia 2019 r.
- pisemnej na adres Zamawiającego,
- faksem na numer (75) 722-17-30,
- w wersji elektronicznej na adres:
gops@siekierczyn.pl
W przypadku złożenia oferty cenowej faksem
lub elektronicznie, ofertę należy potwierdzić
pisemnie w terminie 24 godzin na adres podany
powyżej.

8. Kryterium oceny i wyboru ofert:

Cena ofertowa 100%.

9. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor GOPS
w Siekierczynie Zofia Chmielewska pod
numerem telefonu 75 722 17 30 oraz adresem
e-mail: gops@siekierczyn.pl.

Zofia Chmielewska
Dyrektor GOPS w Siekierczynie

Załącznik Nr 1
Formularz Oferty
Na wykonanie przedmiotu zamówienia: świadczenie usług psychologicznych w zakresie
problemu nadużywania alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie od
stycznia do grudnia 2019 r. oferuję:
1. Cena - wynagrodzenie ryczałtowe za 1 godzinę (60 min.) wynosi netto ……………zł
plus podatek VAT ….. %, co stanowi brutto ………… zł.
2. W cenie ofertowej uwzględniono wszystkie ewentualne upusty oraz obciążenia
finansowe, które w związku z umową z Wykonawcą nałożone są na Zamawiającego.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym także w zakresie
przygotowywania procedur zamówień publicznych oraz dysponuję potencjałem
technicznym, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie zamówienia.
4. Załącznikiem do niniejszej oferty jest:
a) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
b) dokument (np. świadectwo pracy, zaświadczenie, referencje) potwierdzający
doświadczenie zawodowe.

………………………………………....
(pieczęć o podpis osoby upoważnionej)
………………………………………
(miejscowość, data)

