Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Grudziądz, dnia 8 sierpnia 2017 r.

ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz
……………………………………………………
……………………………………………………

Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty na:

„Sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy
zastępczej”
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych )

1. Ofertę należy złożyć na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
w zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta na sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy
zastępczej”
2. W ofercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
„Oferta na sporządzanie diagnozy psychofizycznej dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy
zastępczej”
3. Ceny podane w ofercie winny być wyrażone cyfrą i słownie.
4. Ceny podane przez wykonawcę są obowiązujące przez okres związania umową i nie będą podlegały
waloryzacji w okresie jej trwania.
5. Opis przedmiotu zamówienia:

1.

2.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania diagnozy psychofizycznej dzieci
umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu grudziądzkiego, o której
mowa w art. 38a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697) – zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego.
Diagnoza psychofizyczna musi zawierać analizę:
 mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym,
emocjonalnym oraz społecznym;
 przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
 relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
 rozwoju dziecka.
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Dodatkowo, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, diagnoza powinna
zawierać wskazania dotyczące:
 dalszej pracy z dzieckiem dla rodziny zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej;
 programu terapeutycznego, w tym udziału w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych, objęcia dziecka pomocą
profilaktyczno-wychowawczą
lub resocjalizacyjną albo leczeniem i rehabilitacją;
 pracy z rodziną dziecka;
 przygotowania dziecka do usamodzielnienia.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy dane dzieci, dla których powinna
sporządzona zostać diagnoza, pisemnie lub drogą mailową.
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć sporządzoną na piśmie diagnozę, zgodną
z ww. wytycznymi, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania danych dziecka.
Jako miejsce spotkań Wykonawcy z dzieckiem i rodziną zastępczą w celu sporządzenia
diagnozy dopuszcza się:
 miejsce zamieszkania dziecka i rodziny zastępczej;
 miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego –
znajdujące się na terenie miasta Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego;
 siedzibę Zamawiającego (budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Małomłyńskiej
w Grudziądzu)
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdą sporządzoną i dostarczoną w terminie
diagnozę w terminie 7 dni od jej dostarczenia.
Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zlecenia obowiązująca do 31 grudnia 2017 r.
Szacowana łączna liczba diagnoz wynosi 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tej
liczby. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o odszkodowanie
z tytułu niezrealizowania podanego zakresu zamówienia.

6. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.12.2017

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawca musi spełnić warunek posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez:
- udokumentowanie posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku psychologia – w formie kserokopii
dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- udokumentowanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w poradnictwie rodzinnym – w formie kserokopii świadectwa
pracy lub zaświadczenia od pracodawcy/zleceniodawcy.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o załączone do oferty
dokumenty.
Niespełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami go reprezentującymi
lub wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie nt. braku powiązań z Zamawiającym.
Niespełnienie warunku braku powiązań z Zamawiającym będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

8. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 60%
Doświadczenie w pracy psychologa – 40%

9. Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego do zapytania ofertowego wzoru;
 podpisane oświadczenie o posiadaniu wykształcenia, prawa do wykonywania zawodu, doświadczeniu
w pracy psychologa, doświadczeniu w pracy psychologa;
 dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych);
 dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy psychologa;
 wypełnione

i

podpisane

oświadczenie

o

braku

powiązań

osobowych

lub

kapitałowych

z Zamawiającym.

10. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
wg kryterium – jak w pkt 8, przy zastosowaniu następujących wytycznych:

Cena:
C = (Cmin/Cbad) x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny;
Cmin – cena najtańszej oferty podlegającej ocenie;
Cbad – cena oferty badanej

Doświadczenie w pracy psychologa:
Liczba przyznanych punktów będzie zależna od udokumentowanego doświadczenia Wykonawcy:
1) 40 pkt – w sytuacji, gdy oferent przepracował na stanowisku psychologa ponad 12 lat;
2) 30 pkt – w sytuacji, gdy oferent przepracował na stanowisku psychologa od 8 do 12 lat;
3) 20 pkt – w sytuacji, gdy oferent przepracował na stanowisku psychologa od 5 do 8 lat;
4) 10 pkt – w sytuacji, gdy oferent przepracował na stanowisku psychologa od 2 do 5 lat;
5) 0 pkt – w sytuacji, gdy oferent przepracował na stanowisku psychologa mniej niż 2 lata.

Ogólną ocenę oferty stanowić będzie suma punktów za cenę i doświadczenie.
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11. Termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2017 r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu).
Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała badaniu.

12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Marcin Dutkowski, tel. 56 46 229 39
(poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30).

13. Uwagi końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
2) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie

wyrazi pisemnie zgody

na poprawienie omyłki w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4) W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanej w konkurencyjnych ofertach Zamawiający
skieruje ponownie zapytanie ofertowe do Wykonawców, którzy złożyli takie oferty.
5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy informację
o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia.
6) Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia.
7) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy
o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
08.08.2017
(-) Bożena Grabda
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
…………………………………………………………………
(data i podpis)

W załączeniu: wzór formularza oferty wykonawcy; oświadczenie o wykształceniu i doświadczeniu Wykonawcy;
oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
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