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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z art.4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku, Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r.poz.1579 ze zmianami.) 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie zaprasza do złożenia oferty na 

wykonanie usługi indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 uczestników projektu  

"Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy"II realizowanego prze 

Gminę Pęczniew / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie. 

 

1.Zamawiający: 

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Pęczniewie,  

ul. Główna 10/12 ,   NIP 8281359612 tel. 43 678 17 49 

 

2. Program, Priorytet, Działanie 

 Projekt pn. „Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II 

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020  

Oś IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym / Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 

 

 

 



3. Przedmiot zapytania obejmuje:  

Przedmiotem zamówienia jest indywidualne poradnictwo psychologiczne w projekcie 

pt: „ Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy" II ” realizowanego 

przez Gminę Pęczniew / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie.  

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie w terminie 01.01.2018r.-30.06.2019  

poziomu aktywności społ. i zawodowej 20 mieszkańców gminy Pęczniew, korzystających  

z pomocy społ., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. Wsparcie w ramach 

indywidualnej ścieżki reintegracji przyczyni się do osiągnięcia efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie 22% wśród osób aktywizowanych zawodowo oraz 

efektywności społ. na poziomie min. 34% Instrumenty aktywizacji pozwolą na 

przebranżowienie lub nabycie właściwych kompetencji i kwalifikacji do wejścia/powrotu 

na rynek pracy. Zaprojektowane dla każdego uczestnika indywidualna ścieżka reintegracji 

obejmować będzie min: poradnictwo i doradztwo w zakresie kompetencji życiowych  

i pracę socjalną, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże przyczynią się do osiągnięcia 

celu szczegółowego PI9i RPO WŁ jakim jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

 

4. Szczegóły zamówienia:  

I tura ( od 23 do 28 lutego 2018r.) : 20 godz. indywidualne opracowanie ścieżki 

reintegracji zawodowej każdego uczestnika w projekcie na podstawie wypełnionych ankiet 

rekrutacyjnych i rozmów z pracownikami socjalnymi.   

II tura: ( od 01 marca 2018 do 31 maj 2019r. ) : 80 godz. ( 4 x 20UP) Indywidualnego 

poradnictwa psychologicznego w zakresie wzmocnienia samooceny, wypełniania ról 

społecznych, rozwiązywania problemów dnia codziennego, pracy na wartościach.  

Do obowiązków psychologa będzie również należało przeprowadzenie diagnozy  

za pomocą specjalistycznych narzędzi stanu wejścia i określenie potencjału na wyjściu 

uczestników i uczestniczek projektu. Działania poradnicze będą ewidencjonowane  

na kartach  usługi psychologicznej. Całą dokumentacja powinna być oznaczona zgodnie  

z promocją projektów wdrażanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach RPO WŁ. Usługa świadczona stacjonarnie w Pęczniewie ul. Główna 16. 

 

5. Wymagania niezbędne dot. podmiotu realizującego usługę: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

- posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe:  psychologia ( dokument potwierdzający 

wykształcenie)  

-  mogą wykazać się praktycznym min. 2letnim doświadczeniem z klientami zagrożonymi 

ubóstwem i  wykluczeniem społecznym, (CV) ( i/lub referencje) 

- Wykonawca nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie jest mu zawieszona ani ograniczona,(oświadczenie) 

- Wykonawca posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni 

praw publicznych,( oświadczenie) 

- Wykonawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, (oświadczenie) 



- Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  - zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) ( oświadczenie) 

 

 

6. Wymagania dodatkowe dot. podmiotu/osoby realizującej usługę 

- doświadczenie poradnicze w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w okresie programowania 2014 - 2020, jak i 2007  - 2013.  

- odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność 

 

7. Termin realizacji usług: 

Realizacja usługi obejmuje okres od daty podpisania umowy do  31.05.2019r.  

 

8. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryteria: 

• Cena 100%, max. 100pkt. 

  

9. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Wymagania: 

• Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 

• Wzory dokumentów powinny być wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, 

• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Forma oferty: 

• Oferta powinna być złożona w formie papierowej lub mailowej na formularzu 

oferty, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.  

• Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie 

oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 

kopii. 

 

10.Sposób i termin złożenia oferty cenowej: 

Oferty należy składać pocztą tradycyjną, osobiście lub w formie elektronicznej do dnia  

21 lutego 2018r. do godziny 12.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Pęczniewie ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew, gopspeczniew@op.pl  

Dodatkowych informacji udziela: Wiesława Pawełczyk - Kierownik GOPS Pęczniew,  

 tel. 43 678 17 49, Katarzyna Bramowska- Rybczyńska – koordynator projektu tel. 

501803486 
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