
 

 

Gdynia, dnia 1 lutego 2017 r. 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/69UE/SPCTPI/17 

 

dotyczące usług prowadzenia cyklu wsparcia i arteterapii w ramach usług psychologicznych 

na potrzeby Poradni na Starcie,  projektu  „Pomorskie Centrum Pomocy 

Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno - 

zawodowej”,  realizowanego przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – 

Prawne INTERIOS, 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

 
Stowarzyszenie INTERIOS niniejsze postępowanie prowadzi w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego. W celu zapewnienie wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania 
potencjalnych wykonawców niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę 
konkurencyjności. 
 

ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS 

Ul. Śląska 53 A lok. 406, 81-304 Gdynia 

NIP 5892012534 

www.interios.org.pl 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
Świadczenie usług prowadzenia cyklu wsparcia i arteterapii dla Zamawiającego na potrzeby 

projektu „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program 

potraumatycznej aktywizacji społeczno - zawodowej”,  współfinansowanego w ramach RPO 

WP 2014-2020. 

 
2. 1.  Rodzaj usługi : Usługa psychologiczna. 
2.2. Kod CPV: 85121270-6 

 
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

3.1 Termin wykonania zamówienia: 5 do 6 miesięcy raz do roku w latach 2017-2023. 

3.2 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia cyklu wsparcia i arteterapii jako 

poradnictwa psychologicznego w ramach Poradni na Starcie projektu. 



 

3.3 Wykonawca powinien świadczyć w jednym cyklu nie mniej niż 900 godzin 

poradnictwa psychologicznego, w tym minimum: 

- arteterapii raz w tygodniu przez 2 godziny; 

- zajęcia ruchowe 2 razy w tygodniu po 1 godzinie; 

- pomoc psychiatryczną w miarę potrzeb; 

- pomoc socjalną w miarę potrzeb; 

- psychoterapię grupową 3 razy w  tygodniu po 2 godziny albo psychoterapię 

indywidualną 1 do 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. 

3.4 Wykonawca nie może zlecić wykonania usługi innym podmiotom, w tym nie może 

wykonywać zlecenia poprzez innych psychologów lub psychotraumatologów. 

3.5 Wykonawcą może być kilka osób fizycznych, o ile złożą Ofertę wspólną. 

3.6 Zaproponowana przez oferenta cena musi zawierać w sobie podatek VAT. 

Zaproponowana cena obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania. 

 
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zgodnie z 

załączonym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1) zawierać będzie cenę brutto za cały 

cykl wg stałej stawki przez cały okres realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. 

 
 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
1. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

wymogi: 

2.1. 

Kierownik poradni: 

 

- dyplom ukończenia studiów psychologicznych lub kier. pokrewnych 

- certyfikat psychoterapeuty spełniający wymogi NFZ 

- przynajmniej dziesicioletnie doświadczenie w psychoterapii 

- doświadczenie w pracy instytucjonalnej 

- doświadczenie w pracy w zespole 

- doświadczenie w psychoterapii grupowej 

- osobiste predyspozycje do zarządzania zespołem pracującym z osobami straumatyzowanymi (dbałość 

o granice psychologiczne,  refleksyjność, empatia, stanowczość) 

 



 

Terapeuta grupowy 

Wymagania: 

- dyplom ukończenia studiów psychologicznych i/lub kier. pokrewnych 

- certyfikat psychoterapeuty spełniający wymogi NFZ  lub przygotowanie psychoterapeutyczne w 

uznanym towarzystwie 

- przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w psychoterapii grupowej 

 

Pracownik socjalny 

Wymagania: 

- wykształcenie w zakresie pracy socjalnej lub pielęgniarstwa psychiatrycznego 

- doświadczenie w pracy socjalnej 

- doświadczenie w pracy w zespole terapeutycznym 

Terapeuta indywidualny 

Wymagania: 

- dyplom ukończenia studiów psychologicznych lub kier. pokrewnych 

- zaawansowanie w trakcie zdobywania certyfikatu psychoterapeuty (spełniający wymogi NFZ lub  

przygotowanie psychoterapeutyczne dyplom ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego) 

- wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej 

Psychiatra 

Wymagania: 

- dyplom ukończenia studiów lekarskich 

- specjalizacja z psychiatrii 

- dodatkowym atutem jest wykształcenie psychoterapeutyczne 

- doświadczenie w pracy klinicznej 

 

Arteterapeuta/osoba prowadząca zajęcia ruchowe 

Wymagania: 

- dyplom ukończenia studiów wyższych 



 

- mile widziane kwalifikacje socjoterapeutyczne 

- zainteresowania artystyczne 

- zainteresowania sportowe 

- predyspozycje osobiste do pracy z grupą (umiejętność motywowania młodzieży do wspólnej pracy, 

umiejętność przekazywania wiedzy, elastyczność, stanowczość, asertywność, dobre rozpoznawanie 

granic psychologicznych ) 

 

2.3. Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie. 

3. Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić kopie 

dokumentów potwierdzających wymogi pkt.2. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. 

 

PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. 

2. Kryteria wyboru oferty: 

- cena – 60%; 

- doświadczenie zawodowe kadry – 20%; 

- ilość godzin pomocy w ramach jednego cyklu – 20%. 

3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z 
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli 
wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Wykonawcy mogą ubiegać się 

wspólnie o realizację zamówienia. 

2. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis – wystarczy podpis 

jednej osoby, przy czym należy wskazać w Ofercie wszystkie osoby realizujące Zadanie). 

3. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć: 

3.1. Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania), 

3.2. dokumenty poświadczające spełnienie wymogów Oferty; 

4. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej (dane Zamawiającego) w formacie pliku 

pdf. 

5. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski 

oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 



 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Paweł Jóźwiak , tel. 509402401, e-mail: jozwiak@int.pl 
2. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2017 o godzinie 12:00, przy czym decyduje data 

i godzina nadania wiadomości e-mail. 

3. Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

1.1 dostarczono bezpośrednio do minimum trzech potencjalnych Wykonawców; 

1.2 zamieszczone na stronie Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

mailto:jozwiak@int.pl


 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

--------------------------- 

Miejscowość i data 

----------------------------- 

Pieczęć firmowa 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 
 
Ja, niżej podpisany                          działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy): 
Nazwa 
Adres siedziby 
NIP 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania: 
Świadczenie usług cyklu wsparcia i arteterapii w  Poradni na Starcie dla Stowarzyszenia 

INTERIOS, które będzie wykorzystywane na potrzeby projektu „Pomorskie Centrum Pomocy 

Psychotraumatologicznej – Kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno - 

zawodowej” współfinansowanego z RPO WP 2014-2020. 

Składam ofertę na prowadzenia ________ godzin w skali jednego cyklu, który będzie trwać 

___________ miesięcy, w latach 2017-2023 oferując cenę: 

__________________________________ brutto PLN 

(SŁOWNIE: ____________________________________________________________ ) 

Na w/w cenę składają się następujące podzadania: 

Lp. Nazwa podzadania Cena 

jednostkowa 

Nazwa 

jednostki 

Całkowity koszt 

podzadania 

     

     

     

     

     

     

     

   SUMA  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania oferty. 

Oświadczam, że oferta spełnia warunki określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego. 

Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia 

otwarcia ofert. 

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 

następujące dokumenty: 

1. 

2. 

3. 



 

4. 

 

 

 

                                                                     

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

 

 


