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Zamawiający :                                                                                                       Gniezno, 13.12.2022 r. 
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno 
NIP: 784-00-06-391 

 
 

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE 
 INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 

 
NR 5/RPWP/CAG/2022 
NR 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
Beneficjenci Projektu: 
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno (partner wiodący) 
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Powidzu, ul. Kościelna 7, 62-430 Powidz (partner) 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” nr 
projektu RPWP.07.01.02-30-0109/22 realizowanego w ramach WIELKOPOLSKIEGO 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014–2020 planuje na terenie 
województwa wielkopolskiego na terenie  wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających 
wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI) przeprowadzenie wsparcia dla 
maksymalnie 80 Uczestników Projektu. Uczestnikami Projektu jest 80 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zg. z definicjami i włączeniami zaw. w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, które zamieszkują w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego, na obszarze woj. wielkopolskiego,100% na wiejskich obszarach 
funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI) tj. na 
terenie następujących gmin: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo (gm.wiejska), 
Piaski (gm.wiejska), Pogorzela, Poniec, Jaraczewo (gm.wiejska), Jarocin, Kotlin 
(gm.wiejska), Żerków, Chocz (gm.wiejska), Czermin (gm.wiejska), Dobrzyca, Gizałki 
(gm.wiejska), Pleszew, Lądek (gm.wiejska), Orchowo (gm.wiejska), Ostrowite (gm.wiejska), 
Powidz (gm.wiejska), Słupca, Słupca (gmina wiejska), Strzałkowo (gm.wiejska), Zagórów, 
Dominowo (gm.wiejska), Krzykosy (gm.wiejska), Nowe Miasto nad Wartą (gm.wiejska), 
Środa Wielkopolska, Zaniemyśl (gm.wiejska), Kołaczkowo (gm.wiejska), Miłosław, Nekla, 
Pyzdry, Września, w tym: 

a)osoby w wieku co najmniej 18 lat 

b)osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną. 

c)min.48 kobiet 

d)min. 8 osób to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w 
rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) 

e) min. 60 osób ubogich 

f) osoby bez zatrudnienia: osoby bezrobotne min. 20 osób, osoby bierne zawodowo min.60 
osób. 

g) osoby otrzymujące wsparcie z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób nie powiela 
działań, które dana osoba otrzymała/otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, 
o których mowa w POPŻ 

h) osoby doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek, o których mowa w rozdz.3 pkt 
15(współwystępowanie różnych przesłanek) 
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i) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych. 

Projekt realizowany jest w okresie: 30.09.2022 – 29.09.2023. 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 400 godzin zegarowych 

indywidualnego poradnictwa psychologicznego  dla 80 Uczestników Projektu (UP) „Szansa 
na lepsze jutro” (śr. 5h/1 os.).  
 

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG: 

 

 Przeprowadzenie 400 godzin (5 godzin/UP x 80 osób) indywidualnych porad 
psychologicznych. 

 Każde spotkanie indywidualne powinno trwać 1 h (jedną godzinę rozumie się jako 1 
godzinę zegarową - 1 godz. = 60 minut). Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. 
 

 Przewidywany okres realizacji: 12.2022-02.2023. 
 

 Harmonogram: w 2022r. udział w zad. rozpocznie 40 os., w 2023r. 40 os. 
 

 Szczegółowy zakres wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb 
Uczestników Projektu. 
 

 Celem wsparcia będzie: 
- wzmocnienie samooceny uczestnika, rozwijanie samoświadomości własnych zasobów, 
pracy z samokrytycyzmem i negatywnym odbiorem siebie, 
- zwiększenie poziomu motywacji oraz wiary we własne siły, zmiana negatywnych wzorców 
w myśleniu i modyfikowaniu zachowań, które utrudniają zmianę sytuacji, 
- pomoc w walce ze stresem, lękiem, poczuciem bezradności, innymi trudnościami, których 
doświadczają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 
 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w sali szkoleniowej 
wskazanej przez Zamawiającego, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania UP. 
 

 Na początku i na zakończenie wsparcia każdy UP wypełni arkusz samooceny. Ponadto 
Uczestnicy, którzy zakończą udział w poradnictwie prawnym otrzymają zaświadczenia. 
 

 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu: wsparcie może rozpocząć 
i zakończyć się we wcześniejszych terminach, w zależności od przebiegu rekrutacji. 

 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ostatecznej ilości Uczestników Projektu. 

 

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w szczególności: 

1. Przeprowadzenie  wsparcia  zgodnie z opisem zamówienia, 

2. Zapewnienie kadry przewidzianej do realizacji usługi lub osobiście spełnianie warunków: 
psycholog - wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadający doświadczenie 
umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, który wykonał w sposób należyty 
obowiązki w danej dziedzinie w przeciągu dwóch lat w łącznym wymiarze 300 h. 

3. Przygotowanie materiałów pomocniczych w zależności od potrzeb Uczestników Projektu, 

4. Prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, 
którą po zakończeniu poradnictwa Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy 
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w oryginałach tj. w szczególności: karty pracy specjalisty, potwierdzenia uczestnictwa, 
arkuszy samooceny uczestników. 

5. Oznakowanie miejsc realizacji przedmiotu zamówienia, prowadzenie i oznakowanie 
dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, w sposób gwarantujący 
spełnienie wymogów informacyjnych i promocyjnych zapisanych w Rozporządzenia 
Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz Rozporządzeniu 
Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. na lata 2014-2020, 

6. Stosowania się do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

7. Stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi), informowania 
zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla 
realizacji usługi,  

8.  Podpisania umowy na przeprowadzenie usługi,  

9. Okres realizacji usług szkoleniowych/umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 
29.09.2023 r. 

10. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją 
projektu, 

W związku z powyższym zamówieniem prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji 
usługi. 
Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie/ współpracy. 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Kontakt ze strony zamawiającego: e-mail: lepszejutro@caritas.gniezno.pl , tel. 61 425-
57-86. 

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu - os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno lub e-mail: 
lepszejutro@caritas.gniezno.pl 

3. Złożenie oferty w formie pisemnej polega na wypełnieniu formularza oferty wraz z 
oświadczeniem (zał. nr 2) oraz przesłaniu dokumentu do miejsca składania ofert. W 
przypadku oferty w formie elektronicznej wystarczające jest podanie wyceny w 
odpowiedzi na e-mail z zapytaniem ofertowym.  

4. Oferta musi być złożona do dnia 20.12.2022 r. do godziny 23:59. Decyduje godzina 
wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie służy jedynie ustaleniu cen rynkowych 
na usługę i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych 
warunkach i z określonym podmiotem, który złożył ofertę. 

6. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem 
i ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w jakim 
jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 
 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie warunki 
oferty. 

mailto:lepszejutro@caritas.gniezno.pl
mailto:lepszejutro@caritas.gniezno.pl
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dot. kwalifikacji kadry: 

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie 
tego warunku. Na etapie podpisywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu:   

a) Dyplomy/ inne równoważne potwierdzające spełnienie powyższego kryterium  oraz 
 

b) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy 
cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryterium. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Po spełnieniu przez Wykonawców niezbędnych wymagań ocena ofert zostanie dokonana 
zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Cena oferty brutto za cały przedmiot zamówienia  – 100% 

2. Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm: 

                      CN 

             C = ------------ x 100 

                        Co 

gdzie C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku), CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 

 

3. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania 
umowy. 

 

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek 

pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku 
rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 
słownie. 

4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: 
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

– w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem; 
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

– w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi 
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; 

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy;  

d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

5. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis 
o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów 
wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie 
będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy 
w zakresie: 
a) Terminu i harmonogramu realizacji umowy; 
b) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy; 
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c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia 
Wykonawcy może być uzależniony od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego 
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na 
etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); 
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do 
umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności 
uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany 
zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ………………………….. z dnia ….………………….. r. 
dotyczące realizacji przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego przez 
psychologa w ramach Projektu pn. „Szansa na lepsze jutro“ nr RPWP.07.01.02-30-0109/22 
przedstawiam następującą ofertę: 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

          Pełne dane oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa 

 
1. Proponowana cena brutto (obejmująca również koszty podatkowe i ubezpieczeniowe 
leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie) za godzinę 
zegarową za przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego:  
 

…………………PLN (słownie:………………………………………………………………złotych). 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią postępowania oraz Załącznikami do 
Rozeznania Rynku i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Składana Oferta zawiera 
wszystkie elementy określone w Rozeznaniu rynku. 

b) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału 
w postępowaniu. Posiadam wiedzę i doświadczenie, umożliwiające prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia lub dysponuję odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

c) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami 
zawartymi w Rozeznaniu rynku. 

d) Cena brutto oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania 
usługi (w tym koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie 
Zamawiającego).  

e) Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że moje dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. b RODO, będą przetwarzane do celów związanych z niniejszym postępowaniem 
i ewentualnym zawarciem umowy na realizację zamówienia, w takim zakresie, w 
jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 

f) Zobowiązuję się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych 
horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

g) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, 
iż dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą. 

h) Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenia. 
 
 

 
………………………………………………… 

Miejscowość i data 

 
…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis oferenta, pieczęć 
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Załącznik nr 2 

dotyczy: Rozeznania Rynku, w związku z realizacją Projektu pn. „Szansa na lepsze jutro” nr 
RPWP.07.01.02-30-0109/22, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 
Dane Wykonawcy:  
 
Nazwa Wykonawcy:  …………………..……………………………………..…………………………………………..… 
 
Adres  Wykonawcy: …………………..…………………………………………..………………………………….……… 
 
NIP: …………………..………………………………………….………..……………………….……………………………….. 
 
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..…………………………………………………………………  
 
zamieszkały/a: …………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy tj. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, os. Orła Białego 20, 62-200 
Gniezno oraz partnerem Projektu tj. Parafią Rzymskokatolicką pw. św Mikołaja ul. Kościelna 7, 62-430 
Powidz. 
 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
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: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. 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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Miejscowość i data 
 

 
…………………………………………………………………… 

Czytelny podpis oferenta 

 
 
 


