
 
 

ZAPROSZENIE 

 DO SKŁADANIA OFERT 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie  

zaprasza do złożenia oferty na usługę wsparcia psychologicznego dla pracowników 

socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

biorących udział w projekcie finansowanym ze środków EFS 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 

49-100 Niemodlin 

tel./fax 774607945 

sekretariat@opsniemodlin.pl 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty, na 

usługę wsparcia psychologicznego dla max. 7 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niemodlinie (zwanego w dalszej treści OPS) w  ramach realizowanego Projektu: 

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zadanie 2. Przygotowanie OPS do 

wprowadzenia zmiany funkcjonowania OPS. 

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8. ze względu na wartość 

zamówienia oszacowaną poniżej kwoty 30.000 EURO. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres usług obejmuje wsparcie psychologiczne dla max. 7 pracowników socjalnych w 

związku ze zmianą struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

(zwanego dalej w treści OPS), w okresie 6 miesięcy, poczynając od listopada 2020 r., tj. od 

podpisania umowy do 30.04.2021 r., w ilości 90 godzin zegarowych, przy czym w roku 2020 

– 10 godzin, w roku 2021 w okresie I - IV – 80 godzin, przy czym w okresie tym,  70 godzin 

winno być przeznaczone na spotkania z pracownikami w siedzibie OPS, a 20 godzin na 

opracowanie dokumentacji określającej ścieżkę rozwoju pracownika, jego predyspozycje i 

umiejętności oraz pakiety szkoleń pozwalających na jego rozwój.  

4. WARUNKI WSPÓŁPRACY  I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Określa umowa 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU  

W niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

a) wykształcenie wyższe psychologiczne, 

b) uprawnienia i umiejętności przeprowadzania badań i testów psychologicznych 

wykorzystywanych w diagnozowaniu potencjału społecznego, relacji interpersonalnych 

i procesów poznawczych, 
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c) co najmniej 50 godzin doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa/doradztwa dla 

pracowników socjalnych Ośrodków pomocy społecznej (również w formie superwizji)  

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

a) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 

b) powyższe wymogi powinny być spełnione jednocześnie. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez 

Zamawiającego na zasadzie: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone oświadczenie. W 

przypadku niespełniania jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

zostanie wykluczony z postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza zobowiązany będzie do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

6. MIEJSCE I TERMIN ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę można złożyć wyłącznie na wzorze oferty (zał. nr 1): 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsniemodlin.pl (skan oferty z 

podpisem Wykonawcy),  

b) osobiście w siedzibie OPS ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, 

pokój nr 6, 

w terminie do dnia 13.11.2020 r. do godziny 13 -tej. Oferty, złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 

 

7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU: Edyta Kapuścińska tel. 77 4607945 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

1) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu nastąpi zgodnie z zawartą 

umową; 

2) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia 

przesłanych dokumentów lub doprecyzowania przesłanych ofert; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania 

przyczyn. 

9. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

a) Wzór oferty 

b) Klauzula informacyjna  

c) Wzór umowy 

d) Protokół 

KIEROWNIK 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie 

/-/ 

Edyta Kapuścińska 

/-/                                             Edyta Kapuścińska 
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