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Centrum Kształcenia w Kutnie 
Ul. Jagiełły 2 
99-300 Kutno 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

(PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI) 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie realizuje projekt 

„Powrót do aktywnego życia- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa 

łódzkiego” nr projektu RPLD.09.01.01-10-F005/18, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Prioryretowa IX Włączenie 

społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. Grupę docelową stanowi 80 (48K/32M) osób w wieku aktywności zawodowej 

18-64 lata zamieszkałych według KC na terenie województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w 

tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy. Okres realizacji projektu: 01.07.2018-

31.01.2020. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór Psychologa, który przeprowadzi następujące zajęcia dla                   

IV edycji uczestników projektu (2 grupy x 10osób): 

1. Część I- Zajęcia z psychologiem indywidualne- mające na celu określenie indywidualnej 

ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, identyfikację potrzeb uczestnika projektu w 

zakresie rozwoju kompetencji społecznych, diagnozę samooceny i motywacji wraz z 

przygotowaniem materiałów diagnostycznych w wymiarze 4h/uczestnik (2h x 2 spotkania), 

łącznie 80 godzin zajęć, w terminie czerwiec 2019r., cel: stworzenie indywidualnej ścieżki 

wsparcia; miejsce realizacji: Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie; forma 

zatrudnienia: umowa zlecenie. 

2. Część II- Indywidualne poradnictwo psychologiczne mające na celu motywowanie 

uczestnika,  pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz wsparcie w rozwoju 

osobistym, kształtowanie proaktywnej postawy, stawianie celów, określanie priorytetów, 

radzenie sobie z trudnościami wraz z przygotowaniem materiałów diagnostycznych, w 

wymiarze 10h/uczestnik (2hx 5 spotkań), łącznie 200 godzin zajęć, w terminie od czerwca 

2019r. do listopada 2019r., Cel: wzrost kompetencji społecznych ukierunkowanych na 

przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych; miejsce realizacji: 

Kutno, powiat kutnowski, województwo łódzkie; forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

3. Część III- Warsztaty interpersonalne-grupowe tematyka: współpraca w zespole, 

komunikacja i zachowania asertywne, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, 

wzmocnienie samooceny, łamanie stereotypów i postaw dyskryminacyjnych wraz z 

przygotowaniem materiałów diagnostycznych, w wymiarze: 2 grupy x 10 osób x 40h (5 dni 

x 8h/ grupa), łącznie: 80 godzin zajęć, w terminie: czerwiec 2019- lipiec 2019r; Cel: wzrost 

kompetencji społecznych ukierunkowanych na przywrócenie zdolności do prawidłowego 

wypełniania ról społecznych;  miejsce realizacji: Kutno, powiat kutnowski, województwo 

łódzkie; forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 

Terminy i godziny zajęć powinny być dostosowane do możliwości Uczestników projektu. Przez 

godzinę zajęć indywidualnych rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. 

Warsztaty interpersonalne odbywać się będą w systemie 5 spotkań grupowych trwających po 8 



 

godzin lekcyjnych. Przez godzinę lekcyjna rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się 

przerw. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany harmonogramu i okresu realizacji umowy. 

 

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa gotowego do zrealizowania 

ww. usług oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80000000-4- usługi 

edukacyjne i szkoleniowe). 

 

Do obowiązków Psychologa należeć będzie w szczególności: 

1. Przeprowadzenie dla wskazanych Uczestników projektu zajęć wymienionych powyżej. 

2. Przeprowadzenia zajęć z uwzględnieniem zasady równości Kobiet i Mężczyzn, 

niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, w tym unikanie podziałów zawodów na zawody 

na zawody dedykowane stereotypowo kobietom i mężczyznom. 

3. Przygotowanie programu zajęć zgodnie z zakresem tematycznym określonym w 

procedurze. 

4. Opracowanie materiałów na zajęcia zgodnych z programem zajęć z zachowaniem zasady 

zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w razie 

potrzeby  dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Prowadzenie dokumentacji zajęć na wzorach Zamawiającego: listy obecności (z podpisami 

uczestników projektu na każdych zajęciach), dzienniki zajęć. 

6. Niezwłoczne przekazywanie telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

informacji o uczestnikach projektu, którzy opuszczają zajęcia lub posiadają inne zaległości i 

nie realizują programu zajęć. 

7. Dostarczenie w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia zajęć dokumentów 

potwierdzających ich odbycie.  

 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona Pani Joanna Spryszyńska,                         

e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl, tel. 24 253 37 42. 

2. Miejsce składania ofert: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum 

Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły2, 99-300 Kutno. 

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu za pośrednictwem 

poczty lub kurierem bądź dostarczeniu osobiście całego dokumentu, czyli „części opisowej” 

oraz „części ofertowej” wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w miejsce składania 

ofert. Całość dokumentacji należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: 

„Oferta w postępowaniu na wybór psychologa do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu 

„Powrót do aktywnego życia- aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców województwa 

łódzkiego” nr projektu RPLD.09.01.01-10-F005/18” . Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca 

się umieścić nazwę i adres Oferenta. 

4. Oferta powinna być złożona do 10.06.2019r. do godziny 15.00. Decyduje godzina wpływu 

oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „Część opisowa’ oraz „część ofertowa”. 

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc 

służących do wypełnienia oferty. 

10.  Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest 

równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. 

 

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej 

przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 



 

stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U.2015.2164 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych 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 warunki: 

A) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne 

2) Posiadają prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 

2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 

3) Posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych 

konsultacji psychologicznych oraz zajęć grupowych, w tym minimum rok 

doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, licząc od dnia przed dniem złożenia oferty; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Na etapie składania oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków: 

kserokopia dyplomu, referencje bądź kserokopie umowy o pracę/zlecenie 

potwierdzające spełnienie kryterium dotyczące doświadczenia. Kserokopie 

złożonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

B) Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

C) Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo ani osobowo. Poprzez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

- 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 lub kurateli. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

 
Każda złożona oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze 
oferty będzie kierować się kryterium 70% cena oraz kryterium 30% jakość. 

1. Kryterium 1: Cena 
Cena Powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i 
obciążeniami.  

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone według wzoru: 

C=(Cmin : C0) x70 
Gdzie: 
C- liczba punktów przyznana danej ofercie, 
Cmin- najniższa cena spośród ważnych ofert, 
C0- cena badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena 
wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 
2. Kryterium 2: Doświadczenie 



 

Przez doświadczenie rozumie się łączną liczbę zrealizowanych godzin zajęć o 

tematyce wskazanej w zapytaniu lub równoważnych w okresie ostatnich pięciu lat 

przed dniem złożenia oferty. Przez usługi równoważne rozumie się usługi 
poradnictwa psychologicznego o zbliżonym zakresie przedmiotowym/tematycznym 
do tematów wskazanych w niniejszej procedurze. W tym celu Wykonawca wypełnia 
tabelę „Załącznik nr 2” którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do 
wypełnienia załącznika oraz załączenia do oferty dokumentacji potwierdzającej 
wykazane doświadczenie zawodowe.    

Punkty przyznane za kryterium doświadczenie będą liczone na podstawie wzoru: 

D=(D0 : D max) x 30 
Gdzie: 
D- liczba punktów przyznana danej ofercie, 

D0= jakość (liczba godzin) danej badanej oferty, 
Dmax- maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość 
wynosi 30.  
 

Punktacja liczona będzie dla każdej części zamówienia osobno. Ważna oferta, która uzyska 

najwyższa liczbę punktów (kryterium 1 + kryterium 2) w danej części zamówienia uznana 
zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wezwany 
zostanie do podpisania umowy. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia.  

2. Złożona oferta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i musi być 

złożona na wzorze oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 

podawania przyczyny. 

4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę osobiście i nie może powierzyć wykonania 

usługi innym podmiotom. Wykonawca będzie świadczył usługę jako personel projektu, 

zatem ofertę może złożyć jedynie osoba fizyczna. Zgodnie z zapisami w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 

Wykonawcą, mogą być osoby prowadzące zajęcia samodzielnie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykonujące 

osobiście przedmiot zamówienia. 

6. Wykonawca, któremu Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia będzie zobowiązany 

do  podpisania oświadczenia, wymaganego przy realizacji zamówienia przez personel 

projektu, zgodnie z zapisami w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, iż jego zaangażowanie zawodowe w 

realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowych z innych źródeł w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 

przekracza 276 godzin miesięcznie. 

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, 

możliwe jest podpisanie przez zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

9.   Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty 

oferty, za cenę oferty zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 

a. Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi 

zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu 

wadium za 

- cześć I zamówienia w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych) 

- cześć II zamówienia w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych) 



 

- cześć III zamówienia w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych) 

 

 

Na wskazany numer rachunku bankowego: 29 1240 3190 1111 0000 2978 0699. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium (w tytule 

przelewu prosimy o wpisanie przedmiotu zamówienia oraz nazwę projektu). Zamawiający 

zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla 

się od zawarcia umowy na realizację usługi na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym.   

10. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy: 

a. Przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy-                          

w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem; 

b. Przewiduje karę umowną w wysokości 50% 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; 

11. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis                              

o przeniesieniu pełni praw autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów 

wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie 

będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w 

zakresie: terminu realizacji umowy, harmonogramu realizacji umowy, ostatecznej liczby 

uczestników projektu w ramach umowy, zasad płatności (zamawiający informuje, ze termin 

płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto 

Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją 

projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulec 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.  

 


