Usługa współfinansowana w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

Namysłów, 16.04.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.

Nazwa i adres zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Harcerska 1
46-100 Namysłów
tel. 77 4 107 502

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.
Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. Tryb postępowania
2.1.

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku
zgodnie

z

Wytycznymi

w

zakresie

kwalifikowalności

wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.1.
2.2.

W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy.

2.3.

Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych

interesów

realizowanych

przez

Zamawiającego

i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca
przystępując

do

postępowania

jest

obowiązany

do

wyrażenia

zgody

na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania
zgody

każdej

osoby,

której

dane

osobowe

będą

podane

w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży
stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2.5.

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”, informuję, że:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Harcerska 1, 46-100 Namysłów;

2)

inspektorem ochrony danych osobowych w OPS namysłów jest Malwina Jabłońska, kontakt: e-mail:
daneosobowe@opsnamyslow.pl telefon: 77 4 107 502;

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców
na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 wydanych na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zwanej ustawą wdrożeniową

4)

Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przechowywane,

zgodnie

z

umową

o dofinansowanie przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego
Projektu;
5)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

6)

w

odniesieniu

do

Pani/Pana

danych

osobowych

decyzje

nie

będą

podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7)

posiada Pani/Pan:
−

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−

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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

8)

nie przysługuje Pani/Panu:
−

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .

**

Wyjaśnienie: 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.
3.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia: przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo-wychowawcze w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy
opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja współfinansowanego z środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług pomocy psychologicznej dla rodzin przeżywających
problemy opiekuńczo-wychowawcze, które wyrażają chęć współpracy i wezmą udział w projekcie : "Bliżej
rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie
pieczy zastępczej" -II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś
priorytetowa VIII- Integracja Społeczna.

4.

Szczegółowy zakres zamówienia:

Prowadzenie usług pomocy psychologicznej polegających na:

4.1 Wsparciu rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
4.2 Specjalistycznym poradnictwie oraz prowadzeniu konsultacji psychologicznych,
terapii, mediacji oraz interwencyjnym udzielaniu pomocy psychologicznej.
4.3 Diagnozowaniu i opiniowaniu.
4.4 Dokumentowaniu wykonywanych zadań.
4.5 Przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby projektu, współpraca z pracownikiem socjalnym
oraz koordynatorem projektu.
4.6. Miejsce prowadzenia pomocy psychologicznej – Ośrodek Pomocy Społecznej Namysłów,
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów (Centrum Wsparcia Rodziny) w ilości 40 godzin
zegarowych miesięcznie, łącznie w okresie obowiązywania umowy : 320 godzin zegarowych
w okresie od 10 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla uczestników w/w projektu.

5.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy będą dysponować min. 1
osobą:
Psychologiem- osobą, która ukończyła wyższe studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra nauk
psychologicznych, posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe .

Spełnienie powyższego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia w treści oferty.
6.

Termin realizacji zamówienia: 10.05. 2020 – 31 grudnia 2020 r.

7.

Oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy.
2) Kopię dokumentów potwierdzających
posiadane
psychologicznych.
3) Stawkę brutto za 1 godzinę usług psychologicznych..

uprawnienia

do

przeprowadzenia

usług

4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych.
5) Oświadczenie o niekaralności.

8.

Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub
nieścieralnym atramentem lub długopisem),
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,
3) Oferta powinna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
9.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

 cena ofertowa określona za 1 godzinę zegarową usług psychologicznych – 100%
Wzór do klasyfikacji ofert
Kryterium cena
Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------

X100 pkt

Cena badanej oferty brutto
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w
wyniku zastosowanego wzoru przedstawionego jw. oraz odpowiadająca wszystkim
warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
10. Warunki dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania.
2) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn unieważnienia.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia publicznego, w przypadku gdy oferta
będzie przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie
narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bożena Sikora – tel.
77 4 107 501

12. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć:
- osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerska 1, pokój 2

- drogą pocztową na adres: ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów
- drogą elektroniczną na adres : ops@opsnamyslow.pl opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z
2016 r., poz. 1579)
w terminie do dnia: 30.05.2020 r. z dopiskiem dotyczy usług pr.
13. Załączniki do niniejszego zapytania:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy

……………………………………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

