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Projekt  Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 

zastępczej  II edycja, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  

na lata 2014 -2020,Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Informacje o ogłoszeniu 
Data publikacji ogłoszenia 
06-06-2019 
Termin składania ofert 
17-06-2019 
Numer ogłoszenia 
1189111 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
Miejsce i sposób składania ofert 
Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 
1, w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić 
nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: „Oferta na prowadzenie 
psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia”. 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Aneta Mielczarczyk, Tomasz Mierzwa 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
tel. 77 40 74 342, 77 40 74 337 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób 
wymagających wsparcia polegającego na: 
1) prowadzeniu psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia m.in. dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i 
wychowanków pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą w budynku Starostwa Powiatowego w 
Krapkowicach oraz w miejscach zamieszkania ww. osób, 
2) udziale w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 
3) udziale w dokonywaniu oceny rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka, 
4) wykonywaniu badań psychologicznych rodzinom zastępczym i kandydatom na rodziny zastępcze mające 
na celu wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  
Powyższa usługa będzie realizowana w ramach realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin 
przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” w ramach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi 
priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 
Kategoria ogłoszenia 
Usługi 
Podkategoria ogłoszenia 
Usługi inne 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki  
Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 
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Wsparciem psychologa objęte zostaną osoby umieszczone w mieszkaniach chronionych, rodziny zastępcze 
i dzieci w nich przebywające, a także wychowankowie i osoby opuszczające pieczę zastępczą. Zatrudniony 
psycholog będzie realizował pomoc psychologiczną w dwóch formach: indywidualnej i ew. grupy wsparcia. 
Indywidualna pomoc psychologiczna będzie świadczona dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, 
w tym korzystających z pomocy w postaci mieszkania chronionego utworzonego w ramach I edycji 
projektu. Ponadto będzie świadczył pomoc w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych, która 
adresowana będzie do rodziców zastępczych, osób przebywających w różnych formach rodzinnej pieczy 
zastępczej , dzieci własnych rodzin zastępczych 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób 
wymagających wsparcia polegającego na: 

1) prowadzeniu psychologicznego poradnictwa i terapii dla osób wymagających wsparcia m.in. dla 
osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej i wychowanków pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą w budynku Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach oraz w miejscach zamieszkania ww. osób, 

2) udziale w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej, 

3) udziale w dokonywaniu oceny rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka, 
4) wykonywaniu badań psychologicznych rodzinom zastępczym i kandydatom na rodziny zastępcze 

mające na celu wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.  
Powyższa usługa będzie realizowana w ramach realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka -
wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej II edycja” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 
Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej. 

II. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1. Zamówienie obejmuje łącznie maksymalnie 760 godzin, średnio 40 godzin miesięcznie. 

1) miejsce realizacji zlecenia Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz miejsca 
zamieszkania osób objętych poradnictwem psychologicznym i terapią, 

2) świadczenie usługi odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. Dokładne daty i godziny 
świadczenia usługi Wykonawca ustali w porozumieniu ze Dyrektorem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Krapkowicach na piśmie w formie harmonogramów, 

3) w razie potrzeby usługa będzie wykonywana również w miejscu zamieszkania rodziny/dziecka 
a wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dojazdem, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania własnej pracy poprzez przedstawianie 
wykazu osób korzystających z pomocy (list obecności podpisanych przez osoby podjęte 
terapią, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez opiekuna prawnego) oraz kartę 
ewidencji godzin wykonania zlecenia, 

5) kartę ewidencji godzin wykonania zlecenia wraz z wykazem osób korzystających z pomocy 
wykonawca przedkłada wraz z fakturą/rachunkiem rozliczającym usługę, 
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6) zaangażowanie osoby wykonującej zadania w projekcie nie może wykluczać możliwości 
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich jej powierzonych zadań, a łączne jej 
zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie może przekraczać 276 
godzin miesięcznie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przyjmowania niezbędnej dokumentacji od uczestników porad/terapii i niezwłocznego jej 

przekazywania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 
2)  wspomagania promocji projektu - informowania uczestników o współfinansowaniu projektu 

ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

3) współpracy z Koordynatorem projektu, asystentem koordynatora projektu, Dyrektorem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach przy realizacji usługi, 

4) Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania 
porad/terapii.  

3. Z postępowania wykluczone są osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w 
oparciu o umowę o pracę oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych Powiatowi 
Krapkowickiemu w oparciu o umowę o pracę. 

 
Kod CPV 
85121270-6 
Nazwa kodu CPV 
Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Świadczenie usługi odbywać się będzie od poniedziałku do piątku. Dokładne daty i godziny świadczenia 
usługi Wykonawca ustali w porozumieniu ze Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach na piśmie w formie harmonogramów. 
Zamówienie obejmuje łącznie maksymalnie 760 godzin, średnio 40 godzin miesięcznie. 
Termin usługi: od dnia podpisania umowy do 20.12.2020 r. 
Załączniki 

• Zaproszenie do składania ofert  
Pytania i wyjaśnienia 
Brak pytań i wyjaśnień  
Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, 
b) min. 24 miesięczne doświadczenie w poradnictwie rodzinnym  
c) przeprowadzone co najmniej 200 godzin konsultacji psychologicznych. 
Warunki zmiany umowy 
W przypadku zmiany zapisów wniosku dofinansowania projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka wsparcie 
rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” 
celem dostosowania zapisów umowy do aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie. 
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, 
2) kserokopie/skany (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta), dokumentów 
potwierdzających wykształcenie, 
3) właściwe dokumenty potwierdzające doświadczenie (min. kserokopie/skan świadectwa pracy/ 
referencje/ potwierdzenia odbioru realizowanych prac – wykaz doświadczenia Wykonawcy stanowi 
załącznik Nr 2 do zaproszenia. 
Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami: 
 
1) Kryterium „Cena” (C) – waga 60 %: 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
C = Cmin/Co x 100 x waga (60%) 
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
Cmin - cena brutto oferty najtańszej 
Co - cena brutto oferty ocenianej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 
 
2) Kryterium „Doświadczenie w poradnictwie rodzinnym” (D) – waga 20 % 
Ocena kryterium „Doświadczenie w poradnictwie rodzinnym” zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym zawierającego ilość miesięcy 
przepracowanych w poradnictwie rodzinnym. 
Brak deklaracji doświadczenia, nie wpisanie go w formularzu ofertowym bądź określenie poniżej 
wymaganego minimum tj. 24 miesięcy skutkować będzie przyznaniem 0 pkt w przedmiotowym 
kryterium. 
Wykonawca uzyska za doświadczenie następującą punktację: 
Doświadczenie w poradnictwie rodzinnym 
(ilość miesięcy) Ilość punktów 
do 24 miesięcy 0 
Od 25 do 48 miesięcy 10 
Od 49 do 60 miesięcy 15 
Powyżej 60 miesięcy 20 
Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że posiada największe 
doświadczenie w ilości miesięcy doświadczenia powyżej minimum wymaganego w warunkach udziału 
w postępowaniu. 
Zamawiający wymaga podania w ofercie ilości miesięcy doświadczenia. Podane w ofercie doświadczenie 
specjalisty w latach zostanie przeliczone na miesiące. 
Liczba możliwych punktów do uzyskania w kryterium doświadczenie = 20 pkt. Punkty będą obliczane 
według poniższego wzoru: 
D = Do x 20/ Dm 
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gdzie: D - suma punktów w kryterium doświadczenie specjalisty, 
Do - suma punktów przyznana Wykonawcy oferty ocenianej za doświadczenie w poradnictwie rodzinnym 
w ilości miesięcy, 
Dm - maksymalna suma przyznana Wykonawcy za doświadczenie w poradnictwie rodzinnym w ilości 
miesięcy 
3) Kryterium „Konsultacje psychologiczne” (K) – waga 20 % 
Ocena kryterium „Konsultacje psychologiczne” zostanie dokonana na podstawie oświadczenia 
Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym zawierającego ilość przeprowadzonych godzin 
konsultacji psychologicznych  
 
Konsultacje psychologiczne 
(ilość godzin) Ilość punktów 
do 200 godzin 0 
Od 201 do 400 godzin 10 
Powyżej 400 godzin 20 
 
Liczba możliwych punktów do uzyskania w kryterium doświadczenie = 20 pkt. Punkty będą obliczane 
według poniższego wzoru: 
 
K = Ko x 20/ Km 
 
gdzie: K - suma punktów w kryterium doświadczenie specjalisty, 
Ko - suma punktów przyznana Wykonawcy oferty ocenianej za ilość godzin konsultacji psychologicznych, 
Km - maksymalna suma przyznana Wykonawcy za ilość godzin konsultacji psychologicznych. 
 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 
postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów 
wyliczoną zgodnie ze wzorem: 
Po = C + D + K 
gdzie: Po- łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena” 
D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie w poradnictwie rodzinnym”  
K -liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „konsultacje psychologiczne” 
 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
 
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
dokona wyboru oferty z niższą ceną. 
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Wykluczenia 
Z postępowania wykluczone są osoby zatrudnione w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w oparciu 
o umowę o pracę oraz osoby zatrudnione w jednostkach podległych Powiatowi Krapkowickiemu w 
oparciu o umowę o pracę 
 
Zamawiający - Beneficjent 
Nazwa 
POWIAT KRAPKOWICKI 
Adres 
Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 
opolskie , krapkowicki 
Numer telefonu 
774074300 
Fax 
774074380 
NIP 
7551642838 
Tytuł projektu 
Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej -II edycja 
Numer projektu 
RPOP.08.01.00-16-0024/17-00 
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