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ZAPYTANIE OFERTOWE  

dotyczące realizacji zamówienia pn. 

„Zatrudnienie dwóch psychologów w celu świadczenia usług doradztwa psychologicznego 

w ramach projektu „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90‐926 Łódź 

NIP: 725 002 89 02 

REGON: 472057632 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie  z  art.  4.  pkt.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  ‐  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1579  z  późn.  zm.)  do  niniejszego  zapytania  ofertowego  nie  stosuje  się 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Po  złożeniu  ofert  i  ich weryfikacji  przez  Zamawiającego, 

Oferenci  zostaną  wybrani  w  wyniku  oceny  ofert  dokonanej  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami 

oceny. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  dwóch  osób  świadczących  usługi  doradztwa 

psychologicznego (indywidualnego) (CPV 85121270‐6 ‐ Usługi psychiatryczne lub psychologiczne) 

w projekcie „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” współfinansowanego 

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na  lata 2014‐2020, Oś Priorytetowa VIII  „Zatrudnienie", 

Działanie VIII.2  „Wsparcie  aktywności  zawodowej  osób po 29  roku  życia",  Poddziałanie VIII.2.2 

„Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź. 

Usługa doradztwa psychologicznego obejmuje: 
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 Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji psychologicznych do pełnienia  roli opiekuńczych. 

Maksymalna  liczba  uczestniczek  to  20/edycja  (1  godz./osoba  x  20  osób/rekrutacja)  –  20 

godzin. 

 Przeprowadzenie  indywidualnego  doradztwa  psychologicznego  mającego  na  celu 

wzmocnienie  wiary  we  własne  możliwości,  motywacji  do  zmiany,  zbudowanie 

zaangażowania,  a  także  pracę  nad  przekonaniami  ograniczającymi  co  do  aktywności 

zawodowej. Maksymalna liczba uczestniczek to 12/edycja (4 godz./osoba x 12 osób/grupa) 

– 48 godzin. 

 Doradztwo  psychologiczne  na  etapie  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  przez 

uczestniczki. Maksymalna liczba uczestniczek to 12/edycja (4 godz./m‐c x 4,5 m‐ca/grupa) – 

18 godzin. 

 Doradztwo  psychologiczne  na  etapie  nabywania  doświadczenia  zawodowego  przez 

uczestniczki. Maksymalna liczba uczestniczek to 12/edycja (4 godz./m‐c x 9 m‐cy/grupa) – 36 

godzin. 

 Opracowanie  i  zapewnienie  ewentualnych  materiałów  niezbędnych  do  prawidłowego 

przeprowadzenia doradztwa. 

 Potwierdzenia na piśmie faktu obecności uczestniczek w doradztwie. 

 Przekazanie  Realizatorowi  projektu  dokumentacji  każdorazowo  po  zakończeniu  dnia 

doradczego. 

 Poinformowanie uczestników o współfinansowaniu doradztwa ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Opracowanie raportu indywidualnego dla każdej uczestniczki projektu w zakresie diagnozy 

predyspozycji psychologicznych do pełnienia roli opiekuńczych. 

4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

 Doradztwo realizowane będzie w terminie wskazanym przez Realizatora projektu w okresie luty 

2018 r.‐ czerwiec 2019 r. 

 Opracowanie raportu  indywidualnego od 3 do 5 dni  (termin  liczony od dnia następnego od 

spotkania  uczestniczki  projektu  z  psychologiem  w  celu  diagnozy  predyspozycji 

psychologicznych do pełnienia roli opiekuńczych) dla każdej uczestniczki projektu. 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą Zamawiającemu: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy (skan), 
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 CV, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

Oferty nie zawierające ww. dokumentów nie będą rozpatrywane. 

6. Miejsce realizacji zamówienia 

Psycholog  zobowiązany  będzie  wykonywać  zlecone  czynności  w  miejscu  wyznaczonym  przez 

Realizatora projektu na terenie miasta Łodzi. 

7. Zobowiązania Wykonawcy 

Cena realizacji zamówienia nie zwiększy się na czas zawarcia umowy. 

8. Wymagania formalne 

 wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, 

 doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata pracy w charakterze psychologa, 

 co  najmniej  roczne  doświadczenie  zawodowe  w  pracy  z  osobami 

bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy/wykluczonymi społecznie. 

9.    Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie 

10.  Sposób składania dokumentów: 

Wypełniony  i  podpisany  formularz  ofertowy  (skan)  należy  przesłać  na  adres 

m.schmidt@uml.lodz.pl do dnia 11 stycznia 2018 r. 

Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

 CV, 

 Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

11. Kryteria wyboru oferty 

Przesłane przez Oferentów oferty będą oceniane z uwzględnieniem: 

‐ kryterium cenowego, 

‐ doświadczenia zawodowego, 

‐  doświadczenia  zawodowego  w  pracy  z  osobami  bezrobotnymi/biernymi 

zawodowo/poszukującymi pracy/wykluczonymi społecznie. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 130. 

12. Sposób oceny oferty 
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Przesłane  przez  Oferentów  informacje  będą  brane  pod  uwagę  przy  wyborze  dwóch 

najkorzystniejszych  ofert  wg  kryterium  punktowego.  Zamawiający  dokona  wyboru  Oferentów, 

których  oferty  odpowiadają  wszystkim  wymaganiom  przedstawionym  w  niniejszym  zapytaniu  

i  zostały  ocenione  jako  najkorzystniejsze  tj.  uzyskały  największą  liczbę  punktów  w  oparciu  

o podane poniżej kryteria wyboru: 

a) Kryterium cenowe: 

Liczba punktów = A/Z x 100 

gdzie: 

A – najniższa zaoferowana cena 

Z – cena oferty punktowanej 

b) Doświadczenie zawodowe: 

‐ 2‐4 lata – 10 punktów, 

‐ powyżej 4 lat – 15 punktów. 

c) Doświadczenie  zawodowe  w  pracy  z  osobami  bezrobotnymi/biernymi 

zawodowo/poszukującymi pracy/wykluczonymi społecznie: 

‐ 1‐3 lata – 10 punktów, 

‐ powyżej 3 lat – 15 punktów. 

13. Przesłanki odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

 jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, 

 zostanie złożona po terminie składania ofert, 

 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Zastrzeżenia 

 Złożenie  niniejszego  zapytania  ofertowego  nie  stanowi  oferty  w  rozumieniu  przepisów 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

 Zamawiający  uprawniony  jest  do  zmiany  lub  odwołania  zapytania  ofertowego,  a  także  

do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny. 

 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

‐ nie została złożona żadna oferta, 

‐  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  maksymalną  kwotę,  którą  Zamawiający  może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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 Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć 

wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 

 Wykluczeniu  z  postępowania  podlegają  wykonawcy,  w  stosunku  do  których  stwierdzono 

konflikt  interesów.  W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  udzielane  przez 

zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 

Przez  powiązania  osobowe  lub  kapitałowe  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 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. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

OFERTA 

Świadczenie usług psychologicznych indywidualnych 

 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Nr tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E‐mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doświadczenie zawodowe: 

[ ] 2‐4 lata 

[ ] powyżej 4 lat 

Doświadczenie  zawodowe w pracy  z  osobami  bezrobotnymi/biernymi  zawodowo/poszukującymi 

pracy/wykluczonymi społecznie: 

[ ] 1‐3 lata 

[ ] powyżej 3 lat 

 

Oferuję  wykonanie  usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia  za  całkowitą  cenę  ofertową  brutto  

w wysokości........................................zł, w tym obowiązujący podatek VAT ........................................zł: 

w  tym  cena  brutto  za  jedną  godzinę  usługi  w  wysokości  ...............................  zł,  

w tym obowiązujący podatek VAT ................................ zł 

 

Oświadczam, że zapoznałem/‐am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

Oświadczam,  że w cenie oferty uwzględnione  zostały wszystkie  koszty wykonania przedmiotowego 

zamówienia. 

Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu 

składania  ofert.  W  przypadku  przyznania  mi  zamówienia,  zobowiązuję  się  do  zawarcia  umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Oświadczam,  że  zaoferowany  przeze  mnie  przedmiot  zamówienia  spełnia  wszystkie  wymagania 

Zamawiającego. 



 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 

związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia ‐ jest kompletna.  

Oferuję wykonanie  zamówienia w  terminach  i  na warunkach  określonych w  zapytaniu  ofertowym. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/‐a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym1.  

 

 

…………………………………………….  …………………………….. 

(miejsce, data)                    (podpis) 

                                                 
1 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  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.  


