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PoSTĘPoWANlE o UDZIELENIE ZAM0WIENIA NA USŁUGI sPoŁEczNE NR 05/Us/2017
"Prowadzenie PoradnicBva Psychologicznego".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Żaków 3

66-200 Świebodzin

oGŁoszENlE o zAMÓWlENlU NA USŁUG! sPoŁEczNE
(zwa ne dalej,,ogłoszeniem")

pod nazwą:

,, Prowad ze n ie porad nictwa psychologicznego"

postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad okreŚlonYch w art. 138o ustawY

dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (t1, Oz. U. z2OL7 r,poz.!579 ze zm.). Realizacja zamówienia Podlega

prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia L964 r. Kodeks cYwilnY. WartoŚĆ zamówienia nie

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Załączniki do ogłoszenia:

Nr1 - Formularzofertowy

Nr2 - Wzórpełnomocnictwa

Nr 3 - Wykaz wykonanych usług

Nr4 - Wzórumowy

Nr 5 - Wzór umowy o przetwarzanie danych osobowych

oznaczenie przedmiotu zamówienia wedlug Wspólnego Slownika Zamówień PublicznYch - kod CPV: 85320000-8 Ustugi

społeczne, 850a01oa-g Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,85t2l?,70-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,

1. Zamawiaiący:

Nazwa Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w.Świebodzinie

Kierownik Zamawiającego: Dyrektor - Ludmiła Janik

Adres Zamawiającego: ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin

Nr telefonu: 68 47 553 53

Nr faksu: (068) 47 553 53

Adres e-mail: pcpr_swieb@wp.pl

strona www na której będą umieszczane informacje: www.pcpr.swiebodzin.pl

2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,

Zamawiający informuje, że dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, Poczty elektronicznej e-mail

przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treŚci ogłoszenia o zamówieniu;
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2| zmian treści ogłoszenia;

3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;

4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty;

5) informacji o odrzuceniu oferty;

6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;

7| zawiadomień o unieważnieniu postępowania;

8) informacji o udzieleniu zamówienia;

9) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

UWAGA! Forma pisemna jest bezwzględnie zastrzeżona dla oferty i dokumentów, oraz pełnomocnictwa.

3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ogłoszenia

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaŚnienie treŚci ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upĘwie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) TreŚĆ zapytań (wniosków o wyjaśnienie ogłoszenia)wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał ogłoszenie bez ujawniania źrodła zapytania oraz udostępnia na stronie:www.pcpr.swiebodzin.pl

4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upĘwem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia.
Dokonaną zmianę treŚci ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie na stronie: www.pcpr.swiebodzin.pl

4. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści
ogłoszenia.

2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch
lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej
z przepisami prawa,

3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie
odrzucona. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,

4} Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały.
Ponadto, zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, byĘ przez niego poprawione poprzez

skreŚlenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści
oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).

5} Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny w treści z załacznikiem nr 7 do ogłoszenia) oraz
dokumenty (załączniki), stanowiące jej integralną część, na które składają się:

a) dokumenty potwierdzające spełnienia przez Wykonawcę warunków podmiotowych udziału w postępowaniu;

b) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do ofertytakiego dokumentu.



Fundusze
Europejskie
Pfogram Regionalny

U nia Europejsrc |-;--;, l
Europejski Fundusz społecżny | '.. t' 

I

Lubushie
waJteżachodu

6)

PosTĘPoWANIE o UDZIELENIE zAM0WIENIA NA USŁUGI sPoŁEczNE NR 05/Us/2017
"Prowadzenie PoradnicBva Psychologicznego".

c) CV Psychologów, którzy bezpośrednio będą wykonywać zadanie.

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczyć dokument może tylko osoba lub osoby upoważnione do składania

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby, Poświadczenie powinno nastąpiĆ

w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby poświadczające (Wykonawca na każdej zapisanej stronie

kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony co najmniej dopiskiem z użyciem formuły ,,za zgodnośĆ" lub

równoważnej). Do oferty muszą zostać załączone kompletne dokumenty, tzn. w formie i treści odpowiadające

oryginałom (zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy, itd.). Kopie dokumentów muszą być czytelne.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,

gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwoŚci co do jej prawdziwoŚci.

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument

taki należy ztożyćwraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone

w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta wewnętrzna powinna

zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłaĆ ofertę w przypadku jej wpłnięcia

po terminie. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz zawieraĆ oznaczenie (bez nazwy i

pieczątki Wykonawcy):

,,Prowadzenie poradnictwa p§ychologicznego"

oraz opatrzona napisem

Nie otwierać przed 3 stycznia 2018 r. godz. 14.30

5. Sposób podpisania oferty

1) Każde oświadczenie woli, w tym oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, powinno byĆ podpisane przez osobę lub osoby

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym jeżeli upoważnienie takie nie wynika

z zapisów dokumentów publicznych przedłożonych w postępowaniu przez Wykonawcę, to wymagane jest przedłoŻenie

stosownych pełnomocnictw udzielonych osobie podpisującej do reprezentowania Wykonawcy i do zaciągania w jego

imieniu zobowiązań finansowych, Upełnomocnienie musi zostać bezwzględnie udokumentowane.

2) Zamawiający przyjmuje, że zalączone do oferty pełnomocnictwo zostało udzielone do zaciągania w imieniu Wykonawcy

zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Ewentualne pełnomocnictwo powinno byĆ

pełnomocnictwem rodzajowym do występowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Należy

przedstawić je w formie oryginału, bądź w formie kserokopii poświadczonej za zgodnoŚĆ z oryginałem przez notariusza.

pełnomocnictwo we właściwej formie należy dołączyć do oferty. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia

pełnomocnictwa w przypadku jego braku lub gdy Wykonawca zloży wadliwe pełnomocnictwo. Oferty podpisane przez

osoby nieupoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zostaną odrzucone.

Uwaga! Wykonawca może skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa załączonego do ogłoszenia (załacznik nr 2).

6. Kryterium oceny ofert

przy wyborze i ocenie zlożonych ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto 60% oraz

doświadczenie 40%.

7|

8)

9)
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sposób ocenv i badania ofert

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

1. Zasady oceny w8 kryterium ,,CENł' ,,C"

Znaczenie kryterium (waga) - 60%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

Ocena punktowa (C) = x 60 = ilość punktów

cena brutto badanej oferty

ofertom pozostałych Wykonawców, spełniającym wymagania kryterium, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba

punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2, Zasady oceny W8 kryterium ,,DoŚWlADczENlE' ,,D"

Znaczenie kryterium (waea) - 4O%

Oferta z najwyższą liczbą udokumentowanych godzin pracy psychologicznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem

społecznym otrzyma 40 punktów.

W przypadku kryterium ,,Doświadczenie", należy rozumieć doświadczenie w pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Oferta otrzyma następującą liczbę punktów za ilość zrealizowanych
godzin wsparcia psychologicznego grupowego lub indywidualnego z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym, tj, klientami Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej lub Ośrodków Pomocy Społecznej:

Na potwierdzenie ilości przepracowanych godzin zajęć dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym należy wypełniĆ

załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu

oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. Jeżeli wykonawca, którego oferta została

uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty

spośród pozostałych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające

na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i poinformuje o tym Wykonawcę,

którego oferta została poprawiona.

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie www.ocpr.swiebodzin.p| informację o

udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający

niezwłocznie zamieści na swojej stronie informację o nieudzieleniu zamówienia.

7. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1) ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, ul. Żaków 3, 66-200

świebodzin, w pokoju nr 7 w terminie do dnia 3 stvcznia 2018 r. do godz. 14.00. Ofertę należy przesłaĆ za
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pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do

Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub

inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej okreŚlonym terminie zostaną uznane za złoŻone

po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08,00 do 14.00.

2) oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją okreŚlającą

dokładny termin przyjęcia oferty, tzn, datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu

otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalnoŚĆ.

3) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 stvcznia 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego, tj, PCPR w Świebodzinie,

ul. Żaków 3,66-200 Świebodzin w pokoju nr 6.

9. lnne informacie związane z postępowaniem

Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony e-mailem i /lub faxem o terminie i miejscu

podpisania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania. ZamawiającY zastrzega moŻliwoŚĆ

unieważnienia postępowania bez podania prTyczyn unieważnienia.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia na usługi spoleczne mogą ubiegaĆ się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej - WYkonawca Powinien wYkazaĆ,

że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min, 2 zadania dotyczące usługi organizowania zajęĆ dla osób z zagroŻonYch

wykluczeniem społecznym o wartości min, 20.000,00 zł brutto (słownie brutto: dwadzieŚcia tysięcY złotYch i 00/100) dla

każdej z usług.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku określonego w Wykonawca ma obowiązek złoŻYĆ wYkaz (sPorządzonY

wg wzoru zał. nr j do ogłoszenia) wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolnoŚci

technicznej i zawodowej, że w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jeŻeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoŚci, Przedmiotu, dat wYkonania

i podmiotów, na rzecz których usługi zostaĘ wykonane, oraz załączeniem dowodów okreŚlającYch czY te usługi zostałY

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądŹ inne dokumentY

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byĘ wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej PrzYczYnY o obiektYwnYm

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oŚwiadczenie Wykonawcy.

UWAGA!

W celu oceny spełnienia warunku Wykonawca ma obowiązekzlożyćwraz z ofertą w/w dokumentY.

Zamawiający odrzuci ofertv Wvkonawców w przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie bedzie wzvwał do uzupełnienia w/w dokumentów w przypadku ich braku lub gdy dokumenty są

niekompletne lub zawierają błędy. oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków udziału W postępowaniu lub

złoży ofertę niezgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia nie będzie brana pod uwa§ę przy ocenie ofert.

11. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

12. przedmiotzamówienia

przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 1440 godzin zegarowych indywidualnego poradnictwa PsYchologicznego

dla klientów powiatowego centrum pomocy Rodzinie (PCPR) w Świebodzinie, w tym 720 godzin zegarowYch dla

uczestników projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim", wsPÓłfinansowanego ze Środków Unii
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Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. w

okresie od stycznia 2018 do grudnia 2018r.

Celem wsparcia psychologicznego jest pomoc osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe i trudności przystosowawcze, a

także przygotowanie i zmotywowanie klientów PCPR do podejmowania działań kierowanych na wyjście z sytuacji

wykluczenia społecznego oraz podniesienie samooceny, w tym motywowania do aktywnego działania w celu poprawy

swojej sytuacji, w związku z którą osoba została skierowana na poradnictwo psychologiczne.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności polegać będzie na:

Uczestnikom projektu pn. ,,Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim"

zastępczej oraz w Komisjach Kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziny zastępcze;

zastępczej;

rodzinnego domu dziecka oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej;

dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej;

wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

rodziny i systemie pieczy zastępczej;

wartościitp.)

radzenie sobie ze stresem - techniki relaksacyjne, wzmacnianie kompetencji społecznych i radzenia sobie z

emocjami, komunikacja oparta na empatii, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, trening TZA, pedagogizacja

adolescentów - pełnienie ról społecznych matki/ojca

integracja w Powiecie Świebodzińskim";

wsparciem psychologicznym;

poradnictwo psychologiczne prowadzić należy w siedzibie PCPR przy ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin, w godzinach i pokoju

wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia bezpłatnie pokój do prowadzenia wsparcia psychologicznego.
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"Prowadzenie Poradnictwa Psychologicznego".

Wykonawca będzie prowadził Karty udzielonych konsultacji na wzorze wskazanym przez Zamawiającego oraz wystawi
opinię o każdej osobie będącej uczestnikiem w/w projektu, która zostanie skierowana na poradnictwo psychologiczne przez
pracownika PCPR.

Wykonawca zapewnia co najmniej 1 Psychologa, który posiada uprawniania psychologa zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa RP, nadające osobom prawo do wykonywania danego zawodu,

Do oferty Wykonawca zalączy CV Psychologa oraz kserokopię dokumentu nadającego uprawnienia.


