
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z realizacja projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety” zapraszamy 
Psychologów/Psychoterapeutów do złożenia oferty na realizacje wsparcia 
psychologicznego - indywidualnego i grupowego skierowanego do uczestników projektu. 
(kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe) 
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 
31-436 Kraków 
Ul. Żułowska 51 
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w ramach projektu  wsparcie 
psychologiczne skierowanego do kobiet w wieku 30+ w  formie spotkań indywidualnych jak i 
grupowych. Wsparcie psychologiczne obejmuje specjalistyczne działania wspierające proces 
aktywizacji uczestnika projektu. Zakres wsparcia psychologicznego obejmuje w 
szczególności: 
a) współdziałanie z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego 
Uczestnika Projektu (UP); 
b) identyfikację obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi; 
c) wsparcie doradcy zawodowego w formowaniu informacji zwrotnej dla UP. 
 
Szczegółowy opis zamówienia 
Usługa będzie realizowana w  4 Centrach Wsparcia „Kolping”: w Krakowie, 
Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku dla uczestników projektu „Małopolskie Aktywne 
Kobiety”. 
 
Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego 
Indywidualne wsparcie psychologiczne jest zaplanowane dla max 50 osób. Celem usługi jest 
objęcie 50 uczestników indywidualnym wsparciem psychologicznym, które ma na celu 
zwiększenie pewności siebie wśród uczestników, podniesienie samooceny, wiary we własne 
możliwości, motywacji do działania, samodzielności w określaniu swoich potrzeb i 
problemów oraz określeniu celów zawodowych. Przewiduje się średnio 5 godzin na 
uczestnika. Przez godzinę rozumie się 60 minut. Łącznie do zrealizowania przewiduje się 250 
h indywidualnego wsparcia psychologicznego realizowanego w okresie listopad 2016 –  
grudzień 2017. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji wsparcia 
oraz liczby godzin wsparcia. 
Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego 
 
Celem usługi jest przeprowadzenie grupowych zajęć wsparcia psychologicznego podczas 
których uczestnicy będą mieli możliwość podzielić się swoimi obawami oraz trudnościami z 



 

którymi się borykają. Tematyka warsztatów grupowych będzie obejmować m in.zagadnienia: 
radzenie sobie ze stresem w sytuacji trudnej, poszukiwanie źródeł motywacji, wskazanie 
mocnych stron każdego z uczestników (wzmocnienie - pozytywna informacja zwrotna od 
grupy) organizacja opieki nad osobą zależną.   
Przewiduje się 8 spotkań 4-godzinnych dla każdej grupy od 5 do 13 osób. Przez godzinę 
rozumie się godzinę szkoleniową tj. 45 minut. Łącznie do zrealizowania przewiduje się 32 h 
grupowego wsparcia psychologicznego w okresie listopad 2016 –  grudzień 2017. 

 
W ramach realizacji zajęć, psycholog/terapeuta zobowiązany jest w szczególności do: 
1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników Projektu wsparcia psychologicznego o 
wskazanym zakresie przedmiotowym. 
2. Opracowania materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu (np. skrypt, testy 
psychologiczne). 
3. Przygotowania programu zajęć. 
4. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
5. Prowadzenia dokumentacji ze wsparcia psychologicznego zawierającej m.in.: listy 
obecności, ankiety monitorujące wypełniane przez UP na pierwszych i ostatnich zajęciach, 
opinii nt. każdego UP (diagnoza) sporządzona w oparciu o narzędzia psychologiczne, raporty 
po zakończonym wsparciu. 
6. Przekazywania niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania 
lub posiada innego rodzaju zaległości. 
7. Przekazanie w terminie 7 dni od zakończenia przez każdego UP wszystkich zajęć 
dokumentów potwierdzających ich odbycie. 
8. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć: 
a. Oznaczania materiałów dydaktycznych zgodnie z zasadami RPO Małopolska 
dostarczonymi przez Zamawiającego 
b. rozliczanie co miesiąc z wykonanej pracy   
9. Osobistego świadczenia usług i nie podzlecania osobom trzecim. 
10.Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014 – 2020 (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu 
zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie) oraz Podręcznika 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
 
 
3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 
Wszelkie działania planowane są w okresie październik 2016 – grudzień 2017 i odbywać się 
będą w czterech Centrach Wsparcia „Kolping”. Spotkania odbywać się będą według wspólnie 



 

ustalonego harmonogramu z psychologiem  dostosowanego do potrzeb Uczestników Projektu 
(UP). 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki: 

1. posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 
przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku psychologia. Dodatkowo 
rekomendowane jest posiadanie doświadczenia związanego z diagnostyką 
psychologiczną osób dorosłych, a także doradztwem zawodowym, coachingiem lub 
rekrutacją. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: 
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu dyplom/świadectwo 
ukończenia właściwych studiów. 

2. posiadają niezbędne doświadczenie zawodowe związane z diagnostyką 
psychologiczną osób dorosłych/doradztwem zawodowym/coachingiem (tj. min. 
roczny staż zawodowy jako psycholog we wskazanym obszarze). 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w następujący sposób: 
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty 
potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o 
pracę/umów cywilno-prawnych, świadectwa stażu, itp.). Przez „min. roczny staż zawodowy” 
rozumie się min. 12 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych 
psychologa w przeciągu ostatnich 3 lat. 

3. Nie są 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: 

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co 
najmniej 10% udziałów lub akcji;  
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; -pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie 
oświadczenie (stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)  
 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  



 

a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania.  
b) Wykonawca składa ofertę cząstkową tj. na realizację działań w Krakowie, Brzesku), 
Oświęcimiu lub Wadowicach 
c) Wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę tj. maks. 4 oferty na realizację działań we 
wszystkich 4 Centrach 
d) Tylko oferty cząstkowe będą rozpatrywane  tj. składanie oferty na realizację działań na 
jednym obszarze tj. w Krakowie, Oświęcimiu, Brzesku  lub Wadowicach 
 
Kompletna oferta musi zawierać:  
a) wycenę przedmiotu zamówienia według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;  
b) Oświadczenie o braku powiązań według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.  
c) niezbędne załączniki dokumentające spełnianie wymaganych warunków Oferty.  
 
Oferta złożona przez Wykonawcę jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając 
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym 
uczestników postępowania.  
 
6. KRYTERIA OCENY OFERT:  
 
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału 
w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta 
poddana zostanie ocenie punktowej.  
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 70% - cena, kryterium 
20% - doświadczenie 1 oraz kryterium 10% - doświadczenie 2. 
 
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena. 
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 
obciążeniami. 
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cmin : C0) x 70 
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0 – cena obliczona badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70. 
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
2. Opis sposobu obliczania kryterium 20% doświadczenie 1. 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych usług 
edukacyjnych (szkolenia, doradztwa, kursy, seminaria itp.) zrealizowanych dla osób w wieku 



 

50+  (przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług edukacyjnych dla osób młodych 
wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1 do Oferty: Doświadczenie 1 Wykonawcy”, którą 
dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób 
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Punkty przyznawane za kryterium 20% doświadczenie 1 będą liczone wg następującego 
wzoru: 
D1 = (D1n : D1max) x 20 
gdzie: 
D1 – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
D1n – doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone dla badanej oferty, 
D1max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 1 
wynosi 20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
3. Opis sposobu obliczania kryterium 10 % doświadczenie 2. 
Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin 
szkoleniowych wsparcia psychologicznego lub równoważnego przez Wykonawcę w okresie 
ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie. Przez wsparcie psychologiczne równoważne rozumie się usługi 
wsparcia psychologicznego o zbliżonym zakresie przedmiotowym do wsparcia 
psychologicznego. 
Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji wsparcia psychologicznego lub 
równoważnego wypełnia tabelę: „Załącznik numer 2 do Oferty: Doświadczenie 2 
wykonawcy”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia 
załącznika nr 2 do Oferty w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. 
warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty 
jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Punkty przyznawane za kryterium 10% doświadczenie 2 będą liczone wg następującego 
wzoru: 
D2 = (D2n : D2max) x 10 
gdzie: 
D2 – liczba punktów przyznana danej ofercie, 
D2n – doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone dla badanej oferty, 
D2max – maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie 2 
wynosi 10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D1 + D2) 
uznana zostanie za najkorzystniejszą. 



 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 
 
7. TRYB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  
1. Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 
2. Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, pocztą elektroniczną na adres: 
oferta@kolping.pl   w terminie do dnia 21.10.2016r.  
3. O wynikach konkursu Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą  
elektroniczną do dnia 27.10.2016r. Oferent/ci, którego oferta zwycięży zostanie/ną 
powiadomiony odrębnie o terminie zawarcia umowy na wykonanie zamówienia. 
 
8. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego – Rafał Plaminiak (kontakt mailowy: 

oferta@kolping.pl) 
2. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez  rozpatrzenia z 

przyczyn formalnych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zmiany terminu 

złożenia ofert oraz zmiany terminu wyboru wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży 

ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet 
projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie 
wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni 
postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.  

5. Dopuszcza się wybór do dwóch Wykonawców na danym terenie. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny.  
7. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
 
9. FINANSOWANIE  
1. Wynagrodzenie będzie finansowane w ramach projektu „Małopolskie Aktywne Kobiety” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień 
publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w 
rozumieniu kodeksu cywilnego.  
 



 

 
Do zapytania ofertowego dołączono:  
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór oferty złożonej przez Oferenta wraz z dwoma 
załącznikami 
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 
osobowych 
 
 
 
Kraków, 14.10.2016 r.                                                              
 
 


