
  

 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło gdańskie z siedzibą w Gdańsku, 

zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na: 

 psychologa, doradcę zawodowego, coacha 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne  

CPV 85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej 
CPV 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Gdańskie 

ul. Przegalińska 135 

80-690 Gdańsk 

tel./fax (58) 343 28 37 

http://www.bezdomnosc.org.pl/ 

 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawartą w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  

a. administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą 

w ; 

b. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

c. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

oraz podmioty, z którymi Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zawarło stosowne umowy 

powierzenia; 

d. dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programów krajowych i międzynarodowych realizowanych 

przez Zamawiającego do upływu terminów wynikających z zawartej umowy, jednak nie krócej 

niż do dnia 30.09.2025 r., 

e. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą 

fizyczną jest niezbędny w celu udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu zawarcia i 

realizacji umowy; 

f. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g. osoba, której dane są przetwarzane, posiada: 

i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

http://www.bezdomnosc.org.pl/


  

 

  

niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników), 

iii. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego),  

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

h.  osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada: 

i.  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych 

osobowych, 

ii. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

iii. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

 

III. Opis i zakres przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia: 

a) w części 1- psychologa; 

b) w części 2- doradcy zawodowego; 

c) w części 3- coacha.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego) oraz we wzorze umowy z Wykonawcą stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.  

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie, trzy części.  

4. Realizacja zamówienia nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku. 

5. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, możliwe jest 

zwiększenie wartości tego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie 

z Wykonawcą. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin będących przedmiotem zamówienia, 

przy czym zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości liczbowej wskazanej w Umowie. 

7. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu  Przyszłość bez barier-integracja w powiecie 

gdańskim” realizowanego przez Powiat Gdański w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata 

Alberta Koło Gdańskie współfinansowanego  

a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  

b) z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej VI Integracja, działanie 6.1 

Aktywna integracja. 

 



  

 

  

IV. Dokumenty wymagane od wykonawców  

1. Wykonawca złoży ofertę poprzez wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (poświadczone za zgodność kserokopie) w 

odniesieniu do osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:  

dokument potwierdzający wykształcenie: odpis ukończenia studiów wyższych itp. i/lub odpis 

dokumentów potwierdzające kwalifikacje: dyplomy, certyfikaty lub inne. 

 
3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak 

podstaw do wykluczenia, lub wymaganych pełnomocnictw, oświadczenia lub dokumenty będą 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Poprawki lub wyjaśnienia nie mogą 

powodować istotnych zmian w treści oferty.  

4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejsze zapytanie powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w zapytaniu. 

5. W przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych dokumentów lub złożone 

dokumenty będą niezgodne z wymogami zapytania, wówczas oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

 

V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień na 

temat dokumentów ofertowych 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Anna Adamczyk, tel. (58) 343 28 37, 

adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl 

2. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w punkcie poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w punkcie 2. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania ofertowego Zamawiający 

zamieści niezwłocznie na stronie, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert 

i zamieści informację na stronie, na której jest zamieszczone Zapytanie ofertowe. 



  

 

  

7. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje oraz wyjaśnienia, odpowiedzi 

na pytania zamieszczane będą na stronie www.bezdomnosc.org.pl oraz powszechnie dostępnej 

stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

VI. Składanie ofert, otwarcie ofert, termin związania ofertą 

1. Oferty należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanych własnoręcznie dokumentów na 

następujący adres e-mail: anna.adamczyk@ab.org.pl (z dopiskiem „01/TPBA/PbB/2021”) 

2. Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2021 r. o godz. 10.00. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi 

w rozdziale IV. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji 

działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.  

4. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę podpis musi być czytelny.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię lub odpis dokumentu, powinny one być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.  

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena przedmiotu zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją niniejszego zamówienia. 

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Ceny nie można zmienić po upływie 

terminu składania ofert. 

3. Cenę za godzinę świadczenia usług pielęgniarskich Wykonawca zobowiązany jest podać w 

sposób określony w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 

4. Cena jest ceną brutto tj. musi zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne wymagane 

przepisami prawa. 

http://www.bezdomnosc.org.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


  

 

  

5. Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do  dwóch 

miejsc po przecinku, a wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą 

prowadzone w PLN.  

6. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

 

IX. Kryteria wyboru oferty 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów: 

Kryterium  Waga % 

Oferowana cena brutto „C” 80 % 

Doświadczenie osób udzielających świadczeń „D” 20% 

Przy czym 1% = 1 pkt. 

2. Sposób oceny ofert 

a) dla kryterium Oferowana cena brutto „C” – waga 80 % (maksymalnie 80 punktów). 

Sposób obliczenia: 

C = [CN / CR] x 80% 

C – ilość punktów dla kryterium Oferowana cena brutto „C”  

CN – najniższa oferowana cena  

CR – cena oferty rozpatrywanej 

 

Zamawiający do oceny oferty w tym kryterium przyjmie stawkę za 1 godzinę świadczenia usług 

pielęgniarskich wskazaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.  

b) dla kryterium Doświadczenie osób udzielających świadczeń „D” – waga 20 % (maksymalnie 20 

punktów). 

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie w zawodzie psychologa/doradcy 

zawodowego/coacha osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia. W ofercie należy 

wskazać tylko okresy czynnego wykonywania przez tę osobę zawodu, niezależnie od tego, w ramach 

jakiej umowy zawód ten był wykonywany. 

Sposób przyznawania punktów: 

Doświadczenie w zawodzie poniżej 2 lat – 0 pkt 

Doświadczenie w zawodzie równe lub dłuższe niż 2 lata lecz krótsze niż 3 lata – 5 pkt 

Doświadczenie w zawodzie równe lub dłuższe niż 3 lata lecz krótsze niż 5 lat – 10 pkt 

Doświadczenie w zawodzie równe lub dłuższe niż 5 lat lecz krótsze niż 10 lat – 15 pkt 

Doświadczenie w zawodzie równe lub dłuższe niż 10 lat- 20 pkt 

Kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.  



  

 

  

W przypadku braku podania ilości lat doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia, 

Wykonawca otrzyma 0 pkt w tym kryterium.  

3. Sposób obliczania całkowitej liczby punktów: 

Punktowa ocena oferty „O” będzie obliczana według wzoru: 

O = C + D 

O – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

C  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Oferowana cena brutto „C  

D  – liczba  punktów przyznanych badanej ofercie za kryterium Doświadczenie osób 

udzielających świadczeń „D” 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

5. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch 

miejsc po przecinku. 

6. Oferta musi zawierać cenę łączną, maksymalną i ostateczną, obejmującą wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia jednorazowych negocjacji ceny poprzez 

skierowanie do wszystkich wykonawców drogą elektroniczną wezwania do złożenia ofert dodatkowych 

jedynie co do ceny w terminie wskazanym w wezwaniu. W takim przypadku do oceny zostanie przyjęta 

wartość brutto przedstawiona w ofercie albo w ofercie dodatkowej, jeśli ta zostanie złożona w terminie 

wskazanym w wezwaniu.  

10. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

11. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, przy jednoczesnej tej samej 

wartości cenowej oferty, Zamawiający podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkim 

Wykonawcami, których oferty otrzymały taką samą ilość punktów. 

 

X. Warunki udziału 

1. Wykonawca musi dysponować przynajmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji 

zamówienia, która spełnia następujące wymagania: 

a) Część 1- Psycholog- Posiadają niezbędną wiedzę tj. posiadają dyplom magistra: psychologii, 

pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 

ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.) lub ukończyli podyplomowe szkolenie w 

zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń 

zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności 



  

 

  

metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej lub systemowej, w wymiarze 

co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie 

oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w 

wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia. 

b) Część 2- Doradca zawodowy- Posiadają niezbędną wiedzę tj. posiadają dyplom ukończenia 

studiów magisterskich albo studiów wyższych zawodowych (licencjat) lub podyplomowych 

w zakresie doradztwa zawodowego  

c) Część 3- Coach- Posiadają niezbędną wiedzę tj. posiadają dyplom ukończenia studiów 

wyższych, optymalnie w zakresie nauk społecznych / kursów, specjalizacji na studiach II 

stopnia lub studiów podyplomowych 

d) Dodatkowo posiadają prawo wykonywania usług na terenie Polski. 

 

2. Spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 1d zostanie ocenione na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. 

Zamawiający w razie wątpliwości zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o 

wykazanie przez niego faktu spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 
 

XI. Podmioty wykluczone z postępowania 

1. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie 

upadłościowe lub których upadłość ogłoszono. 

3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

4. Ocena braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wskazanych w punkcie 2 i 3, nastąpi 

na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. 

 

XII. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania 

1. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) będzie niezgodna z przepisami prawa; 



  

 

  

b) jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego zapytania;  

c) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

e) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych 

omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych; 

g) została złożona po wyznaczonym terminie. 

2. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. 

 

XIII. Zawarcie umowy 

1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie 

do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed 

upływem terminu związania ofertą.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

3. Wszelkie rozliczenia finansowe związane z zamówieniem będą przeprowadzane w złotych 

polskich.  

 

XIV. Właściwość prawa 

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mieć będą powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 



  

 

  

 

Nr sprawy 01/TPBA/PbB/2021     

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, coacha dla osób 

wykluczonych w projekcie „Przyszłość bez barier”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: 

a) część 1-psycholog 

b) część 2- doradca zawodowy 

c) część 3 - coach 

Wsparcie będzie świadczona zgodnie z następującymi warunkami: 

A. Opis: 

Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe zadania: 

1. WSPARCIE PSYCHOLOGA-śr.470 GODZIN 

-Współudział w rekrutacji uczestników projektu 

-Wsparcie psychologiczne dla uczestników  

-Prowadzenie zajęć grupowych dla uczestników  

-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami (doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, 

instruktorem warsztatu i in.) 

-Współpraca z instytucjami koalicyjnymi 

-Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań  

 

2. WSPARCIE DOARDCY ZAWODOWEGO-śr.470 GODZIN 

-Współudział w procesie rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu 

-Analiza potencjału zawodowego uczestników/uczestniczek  

-Zbudowanie ścieżki zawodowej klienta w trakcie realizacji IPZS i po jego zakończeniu 

-Poradnictwo indywidualne i grupowe z metod poszukiwania pracy, rynku pracy 

-Tworzenie nowoczesnych, aktualnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do rozmów 

kwalifikacyjnych itp. 

-Wspieranie rozwoju klienta i pomoc w odnalezieniu właściwego dla niego warsztatu zawodowego 

-Pomoc w wyborze szkolenia zawodowego oraz organizacja szkoleń i współpraca z firmami 

szkoleniowymi 

-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami projektu (psychologiem, pracownikiem socjalnym, 

instruktorem warsztatu i in.) 

-Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań  

 

 

 



  

 

  

 

3. WSPARCIE COACHA-śr.470 GODZIN 

-Wsparcie uczestników w procesie zmiany,  

-Określenie punktu docelowego drogi zawodowej,  

-Określenie przeszkód i barier ścieżki ze wskazaniem możliwych metod radzenia sobie z nimi,  

-Pomoc w poznaniu siebie, swojej wartości, swoich możliwości w kontekście procesu reintegracji,  

-Motywowanie do zmian  

-Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami (doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, 

instruktorem warsztatu i in.) 

-Współpraca z instytucjami koalicyjnymi 

-Aktywne włączanie się w realizację bieżących zadań  

 

. 

B. Zasady świadczenia usług: 

a) Praca w terenie na obszarze powiatu gdańskiego. 

b) Reakcja na zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie w ciągu 2 dni roboczych. 

c) Dostosowanie zakresu i formy usługi i kontaktu do zgłoszonego zapotrzebowania. 

d) Przygotowanie wstępnej diagnozy dla uczestnika oraz ustalenie formy dalszego wparcia. 

e) Dyspozycyjność w zakresie udziału w spotkaniach z kadrą projektu. 

f) Mobilność w zakresie dojazdu do klienta i biura projektu. 

g) Prowadzenie ewidencji świadczonych usług obejmującą: kartę czasu pracy, zestawienie 

kontaktów/wizyt – zawierającą ewidencję wykonania zleconych usług prowadzoną na 

bieżąco, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 

h) Przedstawiona liczba godzin konsultacji jest wartością uśrednioną, ostateczna liczba godzin 

będzie uzależniona od potrzeb uczestników projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Nr sprawy 01/TPBA/PbB/2021                                            

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

w postępowaniu na 

psychologa, doradcy, coacha 

cz. …….  

A. DANE WYKONAWCY:  

Wykonawca/Wykonawcy: 

……..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Adres: 

………………………………….……………………………………………..……..……..……..….……………

…………………….………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………………………………………....………………………….. 

Fax:  ……………………, e-mail: …………………………………………………………………………….…. 

B. Cena i kryteria pozacenowe 

 

Oferuję realizację zamówienia w cenie ………… zł brutto (słownie: …………………….. zł brutto) za 

każdą godzinę świadczenia usług.  

Łączna cena ofertowa wynosi ………………… zł brutto (cena za każdą godzinę świadczeń usług x …….. 

) (słownie: ………………………………… zł brutto) 

Oświadczam, iż osoba, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia posiada …….. (słownie 

……….) lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu.  

 

D. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. wobec mnie/nas, jako Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie znajduję/my się 

w stanie upadłości; 

2. nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta 

z siedzibą w Gdańsku lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa 

Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Gdańsku osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w 

szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 



  

 

  

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

3. zapoznałem/liśmy się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w dokumentacji Zapytania ofertowego 

i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń; 

4. wykonam/y zamówienie na warunkach i zasadach określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym; 

5. akceptuję/my wskazany w Zapytaniu ofertowym czas związania ofertą – 30 dni od upływu terminu 

składania ofert; 

6. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach 

określonych po negocjacjach z Zamawiającym; 

7. oświadczam, że osoba, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia posiada prawo 

wykonywania zawodu na terenie Polski; 

8. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu (w 

przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 

5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia i wówczas treść oświadczenia należy przekreślić). 

E. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) …………………………………………..……………………………………………………………………

………..; 

2) …………………………………………..……………………………………………………………………

………..; 

3) …………………………………………..……………………………………………………………………

………..; 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

      ................................................................................................................................. 

                                      Miejscowość, data, podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


