
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Gdańsk, dnia 05.07.2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/07/6.1.1/2017 

na świadczenie usług terapeutycznych  
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 

Ul. Gościnna 14 

80-032 Gdańsk 

 

II.    INFORMACJE O PROJEKCIE, W RAMACH KTÓREGO UDZIELANE JEST 

ZAMÓWIENIE 

1) Zamówienie udzielone jest w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 

6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT. 

2) Nr Umowy: RPPM.06.01.01-22-0007/16       

3) Okres realizacji Projektu: 01.03.2017r. - 30.09.2022 r.  

4) Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie 

zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki 

wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno 

– zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej. 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 oraz zgodnie z Wytycznymi udzielania  zamówień w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w drodze 

upublicznienia zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności na 

stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie 

internetowej Zamawiającego www.gfis.pl .  

 

 

 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.gfis.pl/


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: VII 2017 - XII 2017 

 

 

IV.  MIEJSCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA: 

Miejscem realizacji usługi będzie Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” przy ul. Gościnna 14 

w Gdańsku i/lub własny gabinet terapeutyczny na terenie Miasta Gdańska. 

 

 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

  

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Świadczenie usług terapeutycznych dla Uczestników Projektu  pt. 

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent 

aktywnej integracji "  

Kod i nazwa 

według Wspólnego 

Słownika 

Zamówień (CPV) 

85000000-9 

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 

 

VI. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamówienia obejmuje świadczenie usług terapeutycznych  prowadzonych w formie 

indywidualnej terapii skierowanej do osób dorosłych,  zgodnie z zapotrzebowaniem 

określonym na etapie formułowania diagnozy funkcjonowania Uczestnika Projektu 

„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej 

integracji" w łącznym wymiarze max 360 godzin terapeutycznych, przy czym za 1 

godzinę terapeutyczną przyjmuje się 60 minut.  

2. Zamówienie jest podzielone na 2 części, z których każda obejmuje usługę 

indywidualnego wsparcia terapeutycznego w wymiarze 180 godzin. 

3. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedną część Zamówienia (tj. na 

usługę indywidualnej terapii w wymiarze 180godzin).  

4. Zamówienie obejmujące świadczenie usługi indywidualnej terapii w wymiarze  180 

godzin zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. 

5. Usługi terapeutyczne będą świadczone w okresie do grudnia 2017r 

6.  W ww. okresie Zamawiający będzie kierował poszczególnych Uczestników Projektu 

do Wykonawców, określając termin rozpoczęcia realizacji usługi.  

7. Uczestnicy Projektu zgodnie z określonym zapotrzebowaniem będą zobowiązani do 

korzystania z usługi terapeutycznej. Wykonawcy będą indywidualnie kontaktować się 

z Uczestnikami, motywowali ich do udziału w sesjach terapeutycznych i uzgadniali z 

nimi terminy sesji.   



8. Wykonawcy prowadzić będą dokumentację poświadczającą zakres wsparcia 

udzielanego Uczestnikom Projektu oraz dokumentację zaangażowania w projekcie 

określoną przez Zamawiającego.  

 

 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w 

związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne (terapeuci), w tym także 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia 

części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. posiadają wykształcenie wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki 

uzupełnione udokumentowanymi kwalifikacjami upoważniającymi do 

prowadzenia terapii, w tym terapii krótkoterminowej,  

b. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, w tym w 

ośrodkach wsparcia kryzysowego i/lub w obszarze terapii uzależnień lub 

prowadzący indywidualną praktykę terapeutyczną. 

Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia 

 

 

VIII. SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU  

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca: 

 1) Złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 2) Załączy do oferty:  

-  kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem na  potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.a. 

-  CV z opisem doświadczenia zawodowego, z którego wynikać będzie rodzaj wykonywanych 

zadań (usługi terapeutyczne), okres ich wykonywania, określenie podmiotu, na rzecz którego 

były wykonywane na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. VII.2.b. 

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o 

której mowa w pkt. X.c  niniejszego zapytania ofertowego 

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ WAGI PUNKTOWE/PROCENTOWE 

STOSOWANE PRZY OCENIE OFERT  

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert i wagi punktowe. 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która uzyska największą liczbę punktów 

spośród wszystkich ocenianych ofert, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 100 - 

sto punktów (1% = 1 punkt).  



Zamawiający ustanawia trzy kryteria oceny ofert:  

1) Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę usługi terapeutycznej: 60%  

2) Doświadczenie: 20% 

3) Kwalifikacje: 20%  

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO 

KRYTERIUM OCENY OFERTY  

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.(100%), w tym:   

  

a) za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%). Ocena zostanie dokonana według 

wzoru: najniższa cena brutto analizowanych ofert / cena brutto badanej oferty x 60 = 

liczba punktów  

 

b) za doświadczenie – max. 20 pkt. (20%) Ocena zostanie dokonana według wzoru: liczba 

miesięcy doświadczenia pracy terapeutycznej z badanej oferty / najwyższa liczba 

miesięcy  pracy terapeutycznej z analizowanych ofert x 20 = liczba punktów. 

 

c) za kwalifikacje – max. 20 pkt. (20%), w tym: 

 

-  do 0-50 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 0 pkt. 

-  od 51 – 100  godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 5pkt. 

-  od 101 – 150 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 10 pkt. 

-  od 151 -  200 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 15 pkt. 

-  powyżej 200 g  godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 20 pkt. 

 

 

W celu uzyskania punktów z tytułu posiadanych kwalifikacji, o których mowa powyżej, 

Wykonawca dołączy do oferty kserokopie certyfikatów dokumentujących posiadane 

kwalifikacje z zakresu prowadzenia terapii krótkoterminowej. 

 

 

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 

1. Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania.  

2. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do 

Zamawiającego.  

  

XII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

  

Oferty mogą być składane:   

1. w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: 

„Oferta na realizację usług terapeutycznych  6.1.1”,  w siedzibie Zamawiającego pod 



adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk, 

za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres. 

 

2. w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do 

wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@gfis.pl wpisując w polu wskazującym 

temat wiadomości: „Oferta na realizację usług terapeutycznych 6.1.1” 

 

  

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

 1. Ofertę należy sporządzić: a) na piśmie, b) w języku polskim, c) na formularzu, który 

stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego, d) składając podpisy pod 

oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty.  

2. Do oferty należy dołączyć:  

a) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, (kserokopie 

dokumentu potwierdzającego wyksztalcenie oraz CV ) 

b) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających punktacji, o której mowa 

w pkt. X.c  niniejszego zapytania ofertowego, 

c) oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w ofercie stawki za 1 godzinę usługi 

terapeutycznej  

4. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia (cena) stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i  

obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją usługi, w tym koszty 

przejazdów, itp. 

 5. Określona w ofercie stawka wynagrodzenia jest ceną brutto. Jeżeli Wykonawca będzie 

świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta zawiera podatek 

VAT. Jeżeli Wykonawca będzie świadczyć usługi poza działalnością gospodarczą, z 

oferowanej ceny Zamawiający będzie potrącać wszelkie należności publicznoprawne, w tym 

należne składki ZUS.  

 

 

XIV. ODRZUCENIE OFERT:  

 

 Odrzuceniu podlegają oferty: a) złożone przez Wykonawców podlegających wykluczeniu  

z postępowania lub niespełniających warunków udziału w postępowaniu, b) niezgodne  

z niniejszym zapytaniem ofertowym, c) niekompletne, d) zawierające cenę wyższą niż 

przewidziana w budżecie Zamawiającego na realizację 1 godziny Usługi.   

  

 

 XV.  ZAWARCIE UMOWY Z WYŁONIONYM WYKONAWCĄ 

 Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej 

mailto:biuro@gfis.pl


1. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

lub nie może zawrzeć umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy z 

Wykonawcą, którego oferta zajmuje kolejne miejsce w rankingu ofert.  

2. Jeżeli nie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tę 

samą pozycję w rankingu ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 

najniższą cenę, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie 

ofert dodatkowych w zakresie ceny. 

3. Umowa nie może zostać zawarta z Wykonawcą: a) Który jest jednocześnie 

zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji projektu „System Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji"  na 

podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne 

finansowanie, lub  b) Którego obciążenie wynikające z zaangażowania w projektach 

wyklucza możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 

powierzonych osobie, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

oraz działań  finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych 

beneficjenta i innych podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie.  

   

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

 

 Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania: 1) jeżeli nie 

wpłynęła żadna oferta, 2) wszystkie oferty zostały odrzucone, 3) jeżeli ceny określone we 

wszystkich ofertach przekraczają wartość stawki godzinowej, którą Zamawiający planował 

przeznaczyć na realizację Zamówienia,  4) jeżeli niniejsze postępowanie obarczone jest wadą, 

która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy.   

  

XVII. ZMIANA UMOWY  

 Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie: a. przedłużenia terminu realizacji 

usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu kierowania Uczestników do objęcia ich 

wsparciem terapeutycznym), b. zmniejszenia liczby Uczestników skierowanych do 

Wykonawcy w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających 

realizacją zamówienia w pierwotnym wymiarze,  c. zmian wynikających ze zmiany wniosku 

o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie, d. innych, 

nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.  

  

XVIII. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH:  

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy, z którym zawarta została 

umowa w  wyniku niniejszego postępowania, zamówienia uzupełniającego (na usługi objęte 

niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonej w  umowie zawartej z Wykonawcą.  

  



 XIX. ZASADY WYKLUCZENIA:  

 Zamówienie nie może być udzielone: 

1. Podmiotom powiązanym z Gdańską Fundacją Innowacji społecznej osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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, opieki lub kurateli. 

  

2.   Pracownikom Partnerów Projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w 

Gdańsku - komponent aktywnej integracji"  zatrudnionym na podstawie stosunku pracy przez 

Partnerów Projektu. 

  

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie. 

 

XXI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Marianna Sitek-Wróblewska pod numerem telefonu 

58 3049956, lub 506034459 oraz adresem e-mail: m.sitek@gfis.pl 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2 
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