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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego OPS.221.14.2017.MRK

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Świadczenie usług poradnictwa i konsultacji
psychologicznych dla dorosłych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem Części 1 zamówienia jest usługa poradnictwa i konsultacji
psychologicznych skierowana do 16 osób lub rodzin lub osób będących uczestnikami
projektu w wymiarze 300 godzin zegarowych, 16 godzin średniomiesięcznie w okresie
od 1 sierpnia 2017 roku do 31 maja 2019 roku wg następującego rozkładu:


40 godzin w 2017 roku,



180 godzin w 2018 roku,



80 godzin w 2019 roku

1.2 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie 1 psychologa, który będzie
świadczył usługi, o których mowa w pkt. 1.1 Nie jest dopuszczalne realizowanie
zamówienia przez osoby trzecie – co oznacza, iż usługa objęta przedmiotem niniejszego
zamówienia musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę składającego ofertę.
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
2.1 Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:









wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa;
doświadczenie w pracy z rodzinami, których władza rodzicielska została
ograniczona lub zostali jej pozbawieni;
doświadczenie w udzielaniu poradnictwa i konsultacji np. w poradni
psychologiczno-pedagogicznej, poradni rodzinnej itp.;
wysokie umiejętności interpersonalne;
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia.
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3. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie

60

Doświadczenie psychologa realizującego usługę

40

Razem

100

3.1 Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 60%
cena badanej oferty

3.2 Wartość punktowa oferty w kryterium DOŚWIADCZENIE, obliczona będzie zgodnie

z poniższymi założeniami:

a. Praca z rodzinami, którym władza rodzicielska została ograniczona lub
zostali jej pozbawieni.


5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



10 pkt- od 1 do 2 lat doświadczenia



15 pkt – od 2 do 3 lat doświadczenia



20 pkt – powyżej 3 letnie doświadczenie

b. Doświadczenie w udzielaniu poradnictwa i konsultacji


5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



10 pkt- od 1 do 2 lat doświadczenia



15 pkt – od 2 do 3 lat doświadczenia



20 pkt – powyżej 3 letnie doświadczenie

Punktacja w kryterium DOŚWIADCZENIE obliczana jest jako suma wartości
uzyskanych przez Oferenta w punktach 3.2a. i 3.2b.
4. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
4.1 CV wraz z kopią dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich.
4.2 Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2.
4.3 Kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy na
stanowisku psychologa.
4.4 Dokument potwierdzający staż pracy z rodzinami, których władza rodzicielska
została ograniczona lub zostali jej pozbawieni (zaświadczenie, świadectwo pracy).
2

Projekt „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

4.5 Dokument potwierdzający staż pracy w udzielaniu poradnictwa i konsultacji np. w
poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni rodzinnej itp. (zaświadczenie,
świadectwo pracy).
4.6 Odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.7 Odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie.
4.8 Odręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.
4.9 Odręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
– Załącznik 3 do zapytania ofertowego.

Część 2 – Świadczenie usług poradnictwa i konsultacji
psychologicznych dla dzieci

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem Części 2 zamówienia jest usługa poradnictwa i konsultacji
psychologicznych skierowana do 16 osób - dzieci lub rodzin małych dzieci będących
uczestnikami projektu w wymiarze 300 godzin zegarowych, 16 godzin
średniomiesięcznie w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 maja 2019 roku wg
następującego rozkładu:


40 godzin w 2017 roku,



180 godzin w 2018 roku,



80 godzin w 2019 roku.

1.2 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie 1 psychologa, który będzie
świadczył usługi, o których mowa w pkt. 1.1 Nie jest dopuszczalne realizowanie
zamówienia przez osoby trzecie – co oznacza, iż usługa objęta przedmiotem niniejszego
zamówienia musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę składającego ofertę.
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:







wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa
dziecięcego;
doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej w kierunku rozpoznania
przyczyn trudności szkolnych, wychowawczych i emocjonalnych;
doświadczenie w udzielaniu poradnictwa i konsultacji a także w pracy
psychoedukacyjnej np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni
rodzinnej itp.;
wysokie umiejętności interpersonalne;
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pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia;

3. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie

60

Doświadczenie psychologa realizującego usługę

40

Razem

100

3.1 Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 60%
cena badanej oferty

3.3 Wartość punktowa oferty w kryterium DOŚWIADCZENIE, obliczona będzie zgodnie

z poniższymi założeniami:

Praca z dziećmi w zakresie diagnozy psychologicznej w kierunku
rozpoznania
przyczyn
trudności
szkolnych,
wychowawczych
i emocjonalnych.

a.



5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



10 pkt- od 1 do 3 lat doświadczenia



15 pkt – od 3 do 4 lat doświadczenia



20 pkt – powyżej 4 letnie doświadczenie
Doświadczenie w udzielaniu poradnictwa i konsultacji, a także w pracy
psychoedukacyjnej

b.


5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



10 pkt- od 1 do 3 lat doświadczenia



15 pkt – od 3 do 4 lat doświadczenia



20 pkt – powyżej 4 letnie doświadczenie

Punktacja w kryterium DOŚWIADCZENIE obliczana jest jako suma wartości
uzyskanych przez Oferenta w punktach 3.2a. i 3.2b.
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4. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
4.1 CV wraz z kopią dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich.
4.2 Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik 2.
4.3 Kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
na stanowisku psychologa dziecięcego.
4.4 Dokument potwierdzający staż pracy z dziećmi w zakresie diagnozy
psychologicznej w kierunku rozpoznania przyczyn trudności szkolnych,
wychowawczych i emocjonalnych, (zaświadczenie, świadectwo pracy).
4.5 Dokument potwierdzający staż pracy w udzielaniu poradnictwa i konsultacji
a także w pracy psychoedukacyjnej np. w poradni psychologicznopedagogicznej, poradni rodzinnej itp. (zaświadczenie, świadectwo pracy).
4.6 Odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.7 Odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie.
4.8 Odręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.
4.9 Odręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym –
Załącznik 3.

Część 3 – świadczenie usług systemowej terapii rodzin

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem Części 3 zamówienia jest przeprowadzenie systemowej terapii rodzin
dla 10 rodzin będących uczestnikami projektu w wymiarze 837 godzin zegarowych,
w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 maja 2019 roku wg następującego
rozkładu:


197 godziny w 2017 roku,



460 godzin w 2018 roku,



180 godzin w 2019 roku.

1.2 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie 2 psychologów, którzy będą
świadczyli usługi, o których mowa w pkt. 1.1 Nie jest dopuszczalne realizowanie
zamówienia przez osoby trzecie – co oznacza, iż usługa objęta przedmiotem
niniejszego zamówienia musi być wykonywana osobiście przez każdego
z Wykonawców składającego ofertę. Podział godzin dla każdego z psychologów
został określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
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2 WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osoby posiadające:











wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
ukończone lub w trakcie nauki 4 letnie szkolenie nadające uprawnienia
psychoterapeuty w zakresie systemowej terapii rodzin, obejmujące własną
psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny i przedmioty specyficzne
dla psychoterapii;
co najmniej 6 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychoterapeuty
lub psychologa;
doświadczenie w prowadzeniu systemowej terapii rodzin;
wysokie umiejętności interpersonalne;
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia;
pracę poddawaną stałej superwizji.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie

60

Doświadczenie psychologa realizującego usługę

40

Razem

100

3.1 Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 60%
cena badanej oferty

3.4 Wartość punktowa oferty w kryterium DOŚWIADCZENIE, obliczona będzie zgodnie

z poniższymi założeniami:
Doświadczenie w prowadzeniu systemowej terapii rodzin

b.


5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



20 pkt- od 1 do 3 lat doświadczenia



30 pkt – od 3 do 4 lat doświadczenia



40 pkt – powyżej 4 letnie doświadczenie
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4. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
4.1 CV wraz z kopią dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich.
4.2 Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 2.
4.3 Kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
na stanowisku psychoterapeuty lub psychologa.
4.4 Kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia lub
pozostawania w jego trakcie, nadającego uprawnienia psychoterapeuty.
4.5 Dokument potwierdzający staż w prowadzeniu systemowej terapii rodzin.
4.6 Odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.7 Odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie.
4.8 Odręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na
wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.
4.9 Odręcznie podpisane oświadczenie o poddawaniu pracy psychoterapeutycznej
stałej superwizji.
4.10 Odręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym –
Załącznik 3.
Część 4 – świadczenie usług psychoterapii dla par i małżeństw
oraz terapii indywidualnej

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiotem Części 4 zamówienia jest usługa psychoterapii dla par i małżeństw
oraz terapia indywidualna skierowana do 8 osób rodzin będących uczestnikami
projektu w wymiarze 309 godzin zegarowych, 13 godzin średniomiesięcznie w okresie
od 1 sierpnia 2017 roku do 31 maja 2019 roku wg następującego rozkładu:


65 godzin w 2017 roku,



184 godzin w 2018 roku,



60 godzin w 2019 roku.

1.2 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie 1 psychologa, który będzie
świadczył usługi, o których mowa w pkt. 1.1 Nie jest dopuszczalne realizowanie
zamówienia przez osoby trzecie – co oznacza, iż usługa objęta przedmiotem niniejszego
zamówienia musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę składającego ofertę.
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:


wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
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ukończone lub w trakcie nauki 4 letnie szkolenie nadające uprawnienia
psychoterapeuty w zakresie psychoterapii par i indywidualnej, obejmujące
własną psychoterapię, praktykę pod superwizją, staż kliniczny i przedmioty
specyficzne dla psychoterapii,
co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychoterapeuty
lub psychologa;
doświadczenie w prowadzeniu terapii par
i małżeństw oraz terapii
indywidualnej;
wysokie umiejętności interpersonalne;
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia;
pracę poddawaną stałej superwizji.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie

60

Doświadczenie psychologa realizującego usługę

40

Razem

100

3.1 Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 60%
cena badanej oferty

3.2 Wartość punktowa oferty w kryterium DOŚWIADCZENIE, obliczona będzie zgodnie
z poniższymi założeniami:
a.. doświadczenie w prowadzeniu terapii par
indywidualnej


5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



20 pkt- od 1 do 2 lat doświadczenia



30 pkt – od 2 do 3 lat doświadczenia



40 pkt – powyżej 3 letnie doświadczenie

i małżeństw oraz terapii
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4. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
4.1 CV wraz z kopią dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich.
4.2 Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik 2.
4.3 Kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia lub
pozostawania w jego trakcie nadającego uprawnienia psychoterapeuty.
4.4 Kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
na stanowisku psychologa lub psychoterapeuty.
4.5 Dokument potwierdzający staż pracy w prowadzeniu psychoterapii dla par
i małżeństw oraz terapii indywidualna (zaświadczenie, świadectwo pracy).
4.6 Odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.7 Odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie.
4.8 Odręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.
4.9 Odręcznie podpisane oświadczenie o poddawaniu pracy psychoterapeutycznej
stałej superwizji.
4.10 Odręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym –
Załącznik 3.
Część 5 – świadczenie usług terapii dla osób
doznających przemocy w rodzinie

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1

Przedmiotem Części 5
zamówienia jest usługa terapii dla osób
doznających przemocy w rodzinie skierowana do 5 osób będących uczestnikami projektu
w wymiarze 134 godzin zegarowych, 8 godzin średniomiesięcznie w okresie od 1
sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku wg następującego rozkładu:


40 godzin w 2017 roku,



94 godzin w 2018 roku,

1.2 Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie 1 psychoterapeuty, który będzie
świadczył usługi, o których mowa w pkt. 1.1 Nie jest dopuszczalne realizowanie
zamówienia przez osoby trzecie – co oznacza, iż usługa objęta przedmiotem niniejszego
zamówienia musi być wykonywana osobiście przez Wykonawcę składającego ofertę.
2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez osobę posiadającą:


wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub pedagogika;
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ukończone lub w trakcie nauki 4 letnie szkolenie nadające uprawnienia
psychoterapeuty, obejmujące własną psychoterapię, praktykę pod superwizją i
przedmioty specyficzne dla psychoterapii,
doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii dla osób doznających przemocy;
wysokie umiejętności interpersonalne;
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie usługi objętej przedmiotem
zamówienia;
pracę poddawaną stałej superwizji.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERT
Oferty otrzymają punkty w dwóch kryteriach, zgodnie z wagą:
KRYTERIUM OCENY OFERTY

WAGA [%]

Najniższa cena brutto obejmująca całe zamówienie wskazane w ofercie

60

Doświadczenie psychologa/terapeuty realizującego usługę

40

Razem

100

3.1 Wartość punktowa oferty w kryterium CENA, obliczona będzie zgodnie z poniższym
wzorem:
najniższa cena

wartość punktowa oferty = _______________________________________________________________________________ x 100pkt x 60%
cena badanej oferty

3.5 Wartość punktowa oferty w kryterium DOŚWIADCZENIE, obliczona będzie zgodnie

z poniższymi założeniami:

a..

Doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii dla osób doznających przemocy


5 pkt – nie więcej jak roczne doświadczenie



20 pkt- od 1 do 2 lat doświadczenia



30 pkt – od 2 do 3 lat doświadczenia



40 pkt – powyżej 3 letnie doświadczenie

4. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
4.1 CV wraz z kopią dyplomów ukończenia studiów wyższych magisterskich.
4.2 Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik 2.
4.3 Kopie dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia lub
pozostawania w jego trakcie nadającego uprawnienia psychoterapeuty.
4.4 Dokument potwierdzający staż pracy w prowadzeniu terapii z osobami
doznającymi przemocy w rodzinie(zaświadczenie, świadectwo pracy).
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4.5 Odręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.6 Odręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie.
4.7 Odręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym
na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.
4.8 Odręcznie podpisane oświadczenie o poddawaniu pracy psychoterapeutycznej
stałej superwizji.
4.9 Odręcznie podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym –
Załącznik 3.
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