Załącznik nr 7 do Regulaminu

Brzeg, dnia 15.02.2021 r.
MOPS.K.3212.1.1.2021.MO
(numer sprawy)
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. Bolesława Chrobrego 32A
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn:
„Świadczenie usług psychoterapeutycznych na rzecz klientów Punktu Pomocy Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2021 r.”
Wartość zadania:
 (powyżej 2.500 euro do 30.000 euro)
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy
oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Świadczenie usług
psychoterapeutycznych na rzecz klientów Punktu Pomocy Kryzysowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2021 r.”,
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) należy podać cenę jednostkową brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usługi.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług psychoterapeutycznych – dla klientów Punktu Pomocy Kryzysowej świadczenie kompleksowej pomocy, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji
kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.
Zadania po stronie Wykonawcy:
 prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz
osób i rodzin w stanie kryzysu;
 udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w
trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej m.in.:
- konfliktami rodzinnymi, związanymi z przemocą w rodzinie, kryzysem
rodzinnym,
- bezrobociem,
- problemami osobowościowymi,
- osamotnieniem,













- nagłą utratą bliskich,
- uzależnieniem.
współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem
rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno –
psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
dostarczanie osobom, rodzinom informacji o instytucjach, organizacjach, które mogą
udzielić dalszej pomocy,
prowadzenie stosownej dokumentacji pracy z podopiecznymi, w tym statystyk przyjęć,
udzielonych porad, konsultacji i terapii
świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej,
usług i doradztwa w Punkcie Pomocy Kryzysowej
udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i wsparcie dla dorosłych osób doznających
przemocy i dzieci krzywdzonych,
pomoc w odzyskaniu własnych zdolności i zasobów psychicznych do radzenia sobie w
sytuacjach trudnych i umożliwienie funkcjonowania we własnym środowisku i
społeczności,
prowadzenie różnego rodzaju form spotkań psychoterapeutycznej, indywidualnej lub
grupowej w zależności od potrzeb klientów,
pomoc i wspieranie rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych, w tym konsultacje
indywidualne, terapia indywidualna, terapia rodzinna wynikająca z bieżących potrzeb
klientów
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej dzieciom i
młodzieży
praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie.

Szczegółowy harmonogram realizacji usługi będzie na bieżąco ustalany
z Kierownikiem Punktu Pomocy Kryzysowej.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku współpracy,
będzie traktować jako informacje poufne i nie będzie ich udostępniał osobom/podmiotom
trzecim, przez cały czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu.
3. Wymagany termin realizacji umowy:
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) przedstawią dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji do prowadzenia
psychoterapii indywidualnej,
b) posiadają minimum 1 rok doświadczenia w bezpośredniej pracy psychoterapeutycznej
z klientem borykającym się z problemem uzależnień (osobami uwikłanymi w przemoc w
rodzinie, osobami z historią doświadczeń traumatycznych i/lub borykającymi się z
trudnościami w bliskich relacjach).
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia za 1 godzinę zegarową 50 %

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia określonej przez wykonawcę w ofercie;
W kryterium cena oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 50 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 x 50%
cena brutto oferty badanej
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
50% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Kryterium doświadczenia będzie rozpatrywane na podstawie udokumentowanego doświadczenia
w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz innych dodatkowych kwalifikacji mogących
wpłynąć na charakter posiadanej wiedzy.
W kryterium doświadczenie wykonawcy, którzy spełniają wymagania kwalifikacyjne, otrzymują
punkty zgodnie z przedziałami punktowymi zamieszczonymi poniżej:
powyżej 1 roku - do 2 lat
powyżej 2 lat - do 3 lat
powyżej 3 lat - do 5 lat
powyżej 5 lat

20 punktów
30 punktów
40 punktów
50 punktów

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oraz ich
wagę. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według
przyjętych kryteriów, tj. uzyska najwięcej punktów.
Przewidywana forma zatrudnienia:
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie umowy zlecenie.
5. Wykonawca przedkładając propozycję cenową (ofertę) składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania
propozycji (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub Wykonawców)
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,
4) CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia
do wykonywania zawodu, doświadczenie zawodowe.

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy zlecenia jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie
do dnia 26.02.2021 r., do godz. 8:00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32A pokój nr 2.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz
napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: „Świadczenie usług psychoterapeutycznych na
rzecz klientów Punktu Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Brzegu, w 2021 r.”
8. Propozycja cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed
terminem upływu jej składania.
9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz. 09:00
w siedzibie Zamawiającego – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu przy
ul. Bolesława Chrobrego 32A w Sali Narad pokój nr 24.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
1) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Sebastian Matuszewski
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem lub
telefonicznie.

.......................................................................
(data, podpis, pieczęć osoby sporządzającej)
W załączeniu:

...............................................................
(podpis, pieczęć Kierownika jednostki
lub osoby upoważnione






wzór druku dla „propozycji cenowej”,
wzór oświadczenia ,
wzór umowy,
............... (inne w zależności od przedmiotu umowy)

..................................................................
(pieczątka Oferenta, nazwa, adres,
NIP, Regon, telefon, fax)

.............................................
(miejscowość, data)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Bolesława Chrobrego 32A
49-300 Brzeg

PROPOZYCJA CENOWA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
„Świadczenie usług psychoterapeutycznych na rzecz klientów Punktu Pomocy Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu, w 2021 r”
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia (cena za godzinę zegarową) za kwotę w wysokości:
netto: ................. zł (słownie ....................................................................................................)
podatek VAT ..... % tj. ........................zł (słownie: ...................................................................)
brutto: ..................zł (słownie ...................................................................................................)
2. Wymagany termin realizacji umowy: ....................................................................................
3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na w/w
warunkach.
4. Załącznikami do propozycji są dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia:
1) ...........................................,
2) ...........................................,
3) ........................................... .

..................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do propozycji cenowej

Zamówienie o wartości do 30.000 euro p.n.:
……………………………………………………………………………….

.............................................
(pieczątka firmy)

................................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub
jego upełnomocnionego przedstawiciela)

