Zapytanie ofertowe nr 5 / 2015 z dnia 8.04.2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału
w postępowaniu w formie zapytania ofertowego, na organizację i przeprowadzenie usług
w zakresie poradnictwa / wsparcia psychologicznego dla uczestników realizowanego
projektu systemowego „Dzieci! mam pracę…- promocja integracji społeczno – zawodowej
w Białej Podlaskiej”, 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 – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej oraz ich otoczenia.
I.
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
21-500 Biała Podlaska
Tel. 83 343 85 37
e- mail: mopsbp@wp.pl
REGON: 002300640, NIP 537 18 39-366
II.
Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, które nie jest zapytaniem
o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej,
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r .
III.
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług w zakresie
poradnictwa / wsparcia psychologicznego dla uczestników realizowanego projektu
systemowego „Dzieci! mam pracę…- promocja integracji społeczno – zawodowej w Białej
Podlaskiej”, 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 – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej oraz ich otoczenia.
2. Przedmiot zamówienia składa się z II części.
a/ część I – grupowe wsparcie psychologiczne, podzielone na dwa moduły:
• 2 wyjazdowe warsztaty terapeutyczne – tj. na Farmę Iluzji w Mościskach i w okolice
Białej Podlaskiej
• spotkania w ramach wsparcia psychologa w lokalu na terenie Białej Podlaskiej
b/ część II - indywidualne poradnictwo psychologiczne
3. Liczba uczestników i wymiar godzin wsparcia w ramach I części zamówienia:
• 12 uczestników projektu skierowanych przez Zamawiającego na 3 spotkania po 6 godz.
dydaktycznych w 4 - osobowych grupach w ramach wsparcia psychologa w miejscu
wskazanym przez realizatora wsparcia,
• 12 uczestników projektu / dorośli / wraz z otoczeniem tj. 23 dzieci w wieku od 3 do 13
lat - skierowanych na wyjazdowy warsztat terapeutyczny w wymiarze 8 godz
dydaktycznych / plus dojazd/ na Farmę Iluzji,

12 uczestników projektu / dorośli / wraz z otoczeniem tj. 23 dzieci w wieku od 3 do 13 lat
- skierowanych na wyjazdowy warsztat terapeutyczny
w wymiarze 6 godzin
dydaktycznych / plus dojazd/ w okolicach Białej Podlaskiej.
Wsparcie obejmuje ogółem 32 godziny lekcyjne.
4. Realizacja I części zamówienia w terminie: kwiecień - spotkania indywidualne,
2 weekendy maj / czerwiec - wsparcie wyjazdowe.
5. Miejsce realizacji wsparcia:
 spotkania w ramach poradnictwa psychologa - lokal na terenie Miasta Biała Podlaska.
 wyjazd na warsztaty terapeutyczne – najbliższe okolice Białej Podlaskiej
/ w promieniu do 10 km /.
 wyjazd terapeutyczny na Farmę Iluzji- Parku edukacji i rozrywki 08-455 Trojanów,
Mościska 9.
6. Cele wsparcia:
a/ moduł I:
• nie mniej niż 8 godzinne weekendowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczne na Farmę
Iluzji /w weekend majowy/ możliwość skorzystania ze wszystkich dostępnych atrakcji Farmy,
/ czasu dojazdu nie wlicza się do wymiaru warsztatów/, uczestnicy 12 osób dorosłych + 23
dzieci
oraz nie mniej niż 6 godzinne warsztaty terapeutyczne w okolicach Białej Podlaskiej
obejmujące 3 godzinny blok terapii i 3 godzinny blok wspólnych gier i zabaw, tj. koniki,
bryczka dla dzieci, zakończone ogniskiem, / czasu dojazdu nie wlicza się do wymiaru
warsztatów/, uczestnicy 12 osób dorosłych + 23 dzieci
b/ moduł II:
• 3 spotkania po 6 godzin raz w tygodniu poradnictwa psychologa dla grupy 4 osobowej
uczestnicy 12 osób.
Grupowe wsparcie psychologa w ramach modułu I i II winno mieć charakter treningu
kompetencji i umiejętności rodzicielskich, sprawdzania się w roli matki, omówienia
problemów samotnego wychowywania dzieci, problemów rodzin borykających się
z długotrwałym bezrobociem, słabe mocne strony bycia rodzicem, bezstresowe wychowanie
– prawda czy mit, jak również omówienie zaobserwowanych zachowań rodzic – dziecko
podczas już odbytych wyjazdów warsztatowych.
Warsztaty na Farmie Iluzji oraz plenerowe, mają na celu budowanie właściwych relacji rodzic
dziecko, wzmocnienie więzi, rozwiązywanie problemów w sytuacjach stresujących, jak
zainteresować dziecko otaczającym światem, rola rodzica w rozwijaniu zainteresowań
dziecka, nauka poprzez zabawę, asertywność w relacjach z dzieckiem, bieżące korygowanie
zachowań niepożądanych zaobserwowanych podczas warsztatów.
7. Dodatkowe wymagania:
1/ Wykonawca w oferowanej cenie usługi zapewnia pełny koszt zorganizowania
przeprowadzenia 2 modułów wsparcia.
2/ Wykonawca opracuje szczegółowe programy wsparcia.
3/Wykonawca
przygotuje
i
przekaże
Zamawiającemu
zestaw
dokumentów
z przeprowadzonej usługi
4/ Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników od NNW na czas realizacji każdego
z modułów.
5/ Wykonawca zorganizuje i w pełni pokryje koszty wyjazdu na Farmę Iluzji w miejscowości
Mościska, zapewniając uczestnikom transport w obie strony, pokryje koszt korzystania przez
uczestników / dorosłych i dzieci/ z oferowanych atrakcji i pokazów. Zapewni 2- daniowy
•

posiłek oraz dodatkowo po ½ litra napoju /kartoniki ze słomką/, oraz ½ litra wody
niegazowanej - na każdego uczestnika.
6/ Wykonawca zorganizuje i w pełni pokryje koszt transportu w obie strony w okolice Białej
Podlaskiej, koszt warsztatów terapeutycznych, na których poza przeprowadzonym wobec
uczestników wsparciem psychologa /3 godziny/ zostaną przeprowadzone zajęcia dla ich
dzieci tj. gry i zabawy, jazda bryczką, na konikach/kucykach, zakończone wspólnym
grillem / kurczak, kiełbasa, żurek, pieczywo, kawa, herbata, cukier, musztarda, ketchup/.
7/ Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wsparcie/ poradnictwo psychologa dla 12
uczestników projektu w lokalu na terenie Miasta Biała Podlaska - 3 spotkania po 6 godzin
lekcyjnych raz bądź dwa razy w tygodniu w grupach 4 - osobowych. W czasie spotkań
Wykonawca zapewni przerwę kawową: kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe,
ciastka, śmietanka do kawy, cukier.
8/ Wsparcie podczas spotkań na terenie miasta oraz podczas warsztatów poprowadzą
psychoterapeuci Wykonawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
9/ Wykonawca winien dysponować odpowiednimi pomieszczeniami lokalowymi w celu
zapewnienia nieskrępowanej pracy z uczestnikami, wyposażonych w podstawowy sprzęt
biurowy, spełniających wymogi bhp, z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
10/ Podczas modułu I – warsztatów, Wykonawca zapewni nie mniej niż
2 wykwalifikowanych terapeutów oraz pedagoga i 2 animatorów zabaw i opieki do dzieci.
8. Liczba uczestników i wymiar godzin poradnictwa indywidualnego w ramach II części
zamówienia.
* 14 osób skierowanych przez Zamawiającego, 40 godzin dydaktycznych.
Minimum godzin przypisanych każdemu uczestnikowi na spotkanie indywidualne
to 2 godziny dydaktyczne poradnictwa / przerwa elastyczna ustalona przez Wykonawcę/.
9. Realizacja II części zamówienia w terminie: kwiecień – maj br.
Zamawiający zastrzega, iż termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
10. Miejsce realizacji poradnictwa: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
11. Cele poradnictwa w ramach II części zamówienia
* Trener w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego przedyskutuje z
uczestnikami zagadnienia z zakresu / w zależności od indywidualnych potrzeb/:
a/ analiza problemów osobistych, rodzinnych oraz sposobów ich rozwiązywania,
b/ umiejętności interpersonalne,
c/ metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
d/ budowanie pewności siebie, podnoszenie samooceny,
e/ postawa asertywna,
f/ problemy wychowawcze.
11. Dodatkowe wymagania:
1/ Wykonawca w cenie usługi zapewnia wynagrodzenie prowadzącego poradnictwo.
2/ Wykonawca przygotuje imienne listy obecności za każdy dzień prowadzenia
poradnictwa (potwierdzenie obecności za pomocą własnoręcznego podpisu uczestnika),
imienną listę odbioru zaświadczeń, kopie wydanych zaświadczeń o udziale poradnictwie .
3/ Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników od NNW na czas trwania poradnictwa
i w drodze na poradnictwo i powrotnej. Kopia polisy zostanie przekazana Zamawiającemu.
4/ Poradnictwo poprowadzi psychoterapeuta / terapeuta Wykonawcy posiadający

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne
do wykonania zamówienia.
5/ Wykonawca w cenie oferowanej w zakresie powyższej części zamówienia zawiera
wszelkie koszty wynikające wprost z opisu zamówienia niezbędne do jego zrealizowania jak
również koszty w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
IV.
Opis przygotowania oferty:
1.
Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik
do zapytania ofertowego nr 5/2015
2.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką, winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
na zewnątrz.
V.
Integralną część oferty winny stanowić następujące dokumenty:
1.Oświadczenia o lokalizacji realizowanych usług wraz z propozycją terminów – szt ……
2.Kosztorysy na poszczególne części zamówienia/ w przypadku części I zamówienia, również
rozbicia kosztorysu na moduły / – szt …..
3.Programy na realizację poszczególnych usług– szt …..
4. Wykaz kadry na poszczególne usługi – szt…….
Brak
jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, bądź nie ujęcie w
kosztorysie usługi kosztów wynikających ze wskazanego przez Zamawiającego zakresu
danej części zamówienia - spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.
VI.
Kryteria oceny i ich znaczenie: najniższa cena 100 %
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty cenowe należy składać do dn. 15.04.2015 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 21-500 Biała Podlaska ul. M. J. Piłsudskiego 24, sekretariat pok. 5 / parter /.
VIII. Postanowienia końcowe:
1.Zamawiający na stronie internetowej mops-bialapodlaska.pl, mops-bialapodlaska.pl/bip.php
zamieści informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty / ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny,
przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą usługi.

Biała Podlaska, dn. 8.04.2015 r.

DYREKTOR MOPS
Renata Jaroszuk

