
 

 

 
  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 Aktywna integracja, 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, 
tytuł projektu „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego”. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

    

        Wrocław, dnia 11 grudnia 2018 r.    

PCPR.ON-AMP-83-28/2018                    

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

1. Zamawiający 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Tadeusza Kościuszki 131 

50-440 Wrocław 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdowej terapii psychologicznej i rodzinnej 

dla 29 osób znajdujących się w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę (w tym  

3 osób z niepełnosprawnością) oraz 2 asystentów osób niepełnosprawnych (łącznie 31 osób)  

w ramach projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” w ramach Osi Priorytetowej 

9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1. Aktywna 

integracja – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 

Łącznie z pobytu skorzysta 31 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne, zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wyjazdową terapię psychologiczną i rodzinną dla 29 osób 

znajdujących się w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę, w tym 3 osób  

z niepełnosprawnością: 

a) 2 osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich,  

b) 1 osoba z chorobami neurologicznymi 

oraz 2 asystentów osób z niepełnosprawnością. 

2) Terapia zostanie przeprowadzona przez psychologa i pedagoga. 

3) Cele psychoterapii ukierunkowane będą na: 

a) zmiany zachowań i postaw uczestników, 

b) rozwój kompetencji emocjonalnych. 

4) Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy po 14 i po 15 osób. 

5) Realizacja zaplanowanych działań obejmuje 6 dni (5 noclegów) po 6,5 godziny 

szkoleniowej przez 4 dni oraz po 6 godzin szkoleniowych przez 2 dni (łącznie 38 godzin 

szkoleniowych x 2 grupy = 76 godzin szkoleniowych). 
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6) Wykonawca zapewni dojazd z Wrocławia do miejsca odbywania terapii i z powrotem dla 

uczestników terapii oraz asystentów, w tym dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim (transport autobusem dalekobieżnym niskopodłogowym dostosowanym do 

przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub autobusem oraz busem 

dostosowanym do przewozu 2 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

7) Wykonawca zapewni opiekę pilota podczas podróży oraz postoje w czasie podróży 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

8) Wykonawca zapewni pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w stołówce położonej  

na terenie ośrodka z zastrzeżeniem zapewnienia prowiantu w czasie podróży w dniu 

powrotu. 

9) Wykonawca zapewni zakwaterowanie w ośrodku w miejscowości górskiej na terenie 

Dolnego Śląska, w odległości do 150 km od powiatu wrocławskiego, w miejscu 

przyjaznym, relaksacyjnym i warunkującym odpowiednie zaplecze terapeutyczne. 

10) Zakwaterowanie, wyżywienie i terapia będą odbywać się na terenie tego samego ośrodka 

(stołówka na miejscu).  

11) Wykonawca zapewni zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku  

w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych i trzyosobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym i TV. 

12) Wykonawca zapewni bezpłatną bazę wypoczynkowo-rekreacyjną oraz opłatę klimatyczną. 

13) Budynki, w których zostanie zorganizowana terapia będą przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

14) Zorganizowania wyjazdu nie można powierzyć innemu podmiotowi, natomiast dopuszcza 

się zorganizowanie terapii poprzez powierzenie zadania innemu podmiotowi, związanemu 

umową.  

15) Wykonawca winien zapewnić 2 specjalistów prowadzących terapię: psychologa i pedagoga 

posiadających kwalifikacje do prowadzenia terapii. 

16) Wykonawca winien przygotować program terapii oraz udokumentować prowadzenie zajęć 

w formie konspektów, dzienników i listy obecności uczestników. 

17) Wykonawca zapewni materiały dla każdego uczestnika w postaci teczki, notesu i długopisu 

stosownie oznakowanych logo projektu oraz informacją o współfinansowaniu przez Unię 

Europejską. 

18) Wykonawca winien zapewnić dokumentację fotograficzną z prowadzonych zajęć. 

19) Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia miejsc, z których będą korzystać uczestnicy 

wyjazdu (budynek zakwaterowania, stołówka, itp.) poprzez umieszczenie tabliczek 

informacyjnych dotyczących projektu oraz współfinansowania przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dostarczonych przez Zamawiającego). 

20) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników wyjazdu. 

21) Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku, jeżeli oferowana cena brutto będzie 

wyższa niż przewidziana w budżecie projektu. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: przedział czasowy 28.01.2019-10.02.2019 r. 

 

4. Sposób składania ofert 
 

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, zgodnie  
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z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć: 

- wykaz zrealizowanych pobytów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, 

- specyfikację obiektu wraz ze zdjęciami lub link do strony internetowej w celu weryfikacji 

zgodności obiektu z zamówieniem, 

- referencje wystawione w ciągu ostatnich 2 lat potwierdzające doświadczenie Wykonawcy  

w realizacji wyjazdowej terapii psychologicznej i rodzinnej. 

 

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

 

5. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: 

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: 

Marta Ścisłowska, nr tel. (71) 72 22 060, nr fax: (71) 72 21 869,  

e-mail: m.scislowska@pcpr.wroclaw.pl 

 

6. Kryteria wyboru oferty 

 

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w dniu 23.02.2018 r. w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1. Cena 60% 

2. 
Doświadczenie w realizacji wyjazdowej terapii psychologicznej  

i rodzinnej w ciągu ostatnich 2 lat 
40% 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria 

według następujących zasad:  

 

cena oferty najniższej 

  x 60 = Cena 

cena oferty ocenianej 

 

 

ilość zrealizowanych pobytów 

oferty ocenianej 

 x 40 = Doświadczenie 

ilość zrealizowanych pobytów 

oferty z największym doświadczeniem 

 

 

Cena + Doświadczenie = wynik oferty ocenianej 

 

1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych 

polskich, z wyodrębnieniem ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie  

z formularzem ofertowym.  

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
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z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Skutki 

finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich 

okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.  

3. Oferowana cena brutto nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.  

4. Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą 

punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.  

5. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach wykluczonych oraz ofertach odrzuconych.  

6. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona również na stronie internetowej oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

we Wrocławiu. 

7. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy 

na zamówienie.  

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN, 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

7. Termin składania ofert:  

 

Odpowiedź na w/w zapytanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2019 r. 

do godziny 15.00 w formie papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław – sekretariat lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres pcpr@pcpr.wroclaw.pl. Na kopercie należy dodać zapis „Projekt "Aktywni 

mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” – wyjazdowa terapii psychologiczna i rodzina – oferta”. 

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz ofertowy. 
2. Wykaz zrealizowanych pobytów.  

 


