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Gostynin, dnia 21.03.2011 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                              
ul. Parkowa 22, 09-500  
tel.  (0-24) 236 13 60 
Fax. (0-24) 236 13 64 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

                W związku z realizacją  Projektu „ SIŁA TKWI W TOBIE - POMOŻEMY 
CI JĄ WYDOBYĆ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
Promocja integracji Społecznej,  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej, współfinansowany przez Unię Eurpejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie na podstawie art. 4 pkt 8 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (przedmiotowe postępowanie jest postępowaniem, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro) 
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia:  

 

     Przeprowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii grupowej dla uczestników 
projektu „SIŁA TKWI W TOBIE - POMO ŻEMY CI J Ą WYDOBYĆ” w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie 
  
 Przeprowadzenie zajęć ma na celu  przywrócenie równowagi zdrowia psychicznego 
uczestników projektu, zwiększenie ich  poczucia bezpieczeństwa w grupie, uzyskanie 
stabilizacji emocjonalnej, nabycie umiejętności  radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji 
oraz pozwoli na monitorowanie problemów podczas trwania projektu  i  udzielenie pomocy w  
ich rozwiązaniu. 
 

1. Przedmiot  zamówienia: 

 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zajęć grupowych dla  20  uczestników 
projektu „SIŁA TKWI W TOBIE - POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ” podzielonych na dwie 
10-cioosobowe grupy  oraz kwalifikacji do poszczególnych grup. 
 
 Uczestnicy to osoby niepełnosprawne oraz osoby wychowujące dzieci specjalnej 
troski, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. 
 
Łączna liczba godzin psychoterapii  wynosi: 
-  zajęcia grupowe 60  godzin, tj. 15 spotkań co  2 tygodnie dla każdej grupy 
- kwalifikacja do poszczególnych grup – 0,5 godziny na uczestnika 
Jedna godzina zajęć rozumiana jest jako  60 minut. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 
- zajęcia grupowe – 2 godziny raz na 2 tygodnie dla każdej grupy, w okresie od kwietnia do 
grudnia włącznie z miesięczna przerwą w sierpniu (dokładny termin do ustalenia) 
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- kwalifikacje do grup -  kwiecień 2011. 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 16.00. 
 

3. Zadania i obowiązki Wykonawcy 
1) przygotowanie materiałów dla uczestników zajęć  

2) rzetelne i prawidłowe prowadzenie zajęć  

3) współpracowanie z koordynatorem projektu  

4) prowadzenia listy obecności uczestników (potwierdzanie obecności za pomocą 
własnoręcznego czytelnego podpisu Uczestnika). Listy obecności Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od ukończenia zajęć. 

5) Opracowanie ankiet po konsultacjach z doradcą ds. ewaluacji. 
 

 Zajęcia z psychoterapii powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia ( certyfikatu) 
 oznakowanego odpowiednimi logotypami. 
 Kopie zaświadczeń (certyfikatów) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
w terminie 7 dni od ukończenia zajęć. 
 

4. Wymagania stawiane wykonawcy 
  Wykonawca powinien  posiadać  kwalifikacje (uprawnienia ) do prowadzenia zajęć z 
zakresu psychoterapii oraz doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty,  w szczególności w 
prowadzeniu warsztatów (zajęć) z zakresu psychoterapii grupowej.  
 

5. Miejsce przeprowadzenia szkolenia  
Pomieszczenie w siedzibie Ośrodka przy ulicy Parkowa 22 
 

6. Kryterium wyboru:   
Cena oraz doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty, w szczególności w prowadzeniu 
warsztatów (zajęć) z zakresu  psychoterapii grupowej. 
 

7. Inne istotne warunki zamówienia 
. W  przypadku zaistnienia  sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków   finansowych  
na realizację projektu Wykonawca zamówienia zgadza się na przelew środków finansowych 
za wykonanie usługi po otrzymaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 
środków finansowych  na realizację projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów 
Unijnych. 
 

8. Wymagane dokumenty:  
1) formularz ofertowy ( wzór załącznik nr 1 do niniejszego zapytania)  
2) oświadczenie, że Wykonawca posiadają wymagane uprawnienia oraz doświadczenie na 
stanowisku psychoterapeuty,  w szczególności w prowadzeniu warsztatów (zajęć) z zakresu 
psychoterapii. 
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9. Miejsce i termin złożenia ofert: 
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gostyninie ul. Parkowa 22,  pocztą na adres wskazany w nagłówku lub pocztą elektroniczną 
na adres: efs.mopsgostynin@wp.pl  do dnia  28 marca 2011r. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

O wyborze oferty wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie, a wyniki 
wyboru oferty zostaną  zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS Gostynin oraz na 
stronie internetowej Ośrodka.   

Osobami do kontaktu i udzielania odpowiedzi są: 

Iwona Kowalczyk-  tel. 24 2361366 

Anna Krzewicka – tel. 24 2361365 

 Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Oferenta. 

 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

 

 

 

 


