
Zapytanie Ofertowe nr 01/2016

Nazwa zamawiającego

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
Województwo: opolskie 

1.Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia 390 godzin usług w charakterze poradnictwa
specjalistycznego,  mediacji  dla  rodzin  zastępczych,  rodzin  biologicznych  i  dzieci
umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w ramach projektu „Silna rodzina na szczyt się
wspina” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WO na lata 2014 - 2020

Przedmiot zamówienia

W  związku  z  realizowanym  projektem  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego pod nazwą „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina” w ramach
RPO  WO  na  lata  2014-2020,  Diecezjalna  Fundacja  Ochrony  Życia  kierując  się  zasadą
bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także efektywnego zarządzania finansami,
w celu rozeznania rynku kieruje do Państwa Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi
prowadzenia  kompleksowego  poradnictwa  specjalistycznego,  mediacji  dla  rodzin
zastępczych,  rodzin  biologicznych  i  dzieci  umieszczonych  w  rodzinnej  pieczy  zastępczej
Forma spotkań: 
Konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe

Usługa będzie świadczona dla Uczestników Projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt  się
wspina” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020. Wymiar godzinowy do zrealizowania
poradnictwa w ramach projektu to 390 godzin w okresie od 01.08.2016 – 30.04.2019.

Kod CPV

85121270-6 

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 



Harmonogram realizacji zamówienia

Termin  realizacji  zadania  od  01.08.2016  do  30.04.2019  r.  zgodnie  z  harmonogramem
przedstawionym  Wykonawcy  na  5  dni  przed  planowanym  terminem  spotkania.  Wymiar
realizowanych porad to 390 h. Obszarem prowadzenia porad jest województwo opolskie w
miejscach i lokalach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

- posiadanie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje psychologiczne

Wiedza i doświadczenie

 wykształcenie wyższe, preferowane magisterskie psychologiczne
 doświadczenie  w  pracy  z  rodzicami  zastępczymi,  doświadczającymi  trudności

wychowawczych i emocjonalnych, doświadczenie w pracy z dziećmi pozbawionymi
rodziców  biologicznych,  pochodzącymi  z  rodzin  wielodzietnych,  dotkniętych
syndromem FAS, mających zaburzenia zachowania i inne dysfunkcje

 minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze terapeuty
 zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające kwalifikacje terapeutyczne
 udokumentowane kwalifikacje w pracy z problemami wychowawczymi

2. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) kryteria oceny:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert przez tego 
samego wykonawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich jego ofert.
2. Podane przez Wykonawców ceny (wyłącznie przy uwzględnieniu specyfikacji podanej w 
punktach określonych w niniejszym ogłoszeniu) nie stanowią jednego kryterium wyboru 
oferty. Do pozostałych kryteriów należą:
- doświadczenie zawodowe i wykształcenie na podstawie CV i LM 40% - 40pkt.
- rozmowa kwalifikacyjna 40% - 40 pkt.

3. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany za pomocą systemu punktowego, w trzech etapach:
formalnym, merytorycznym i ocenie oferty cenowej złożonych ofert.
4. Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
- oferta została złożona na właściwym wzorze (zał. nr 1)
- wykonawca nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym,
- oferta została złożona w terminie,



- oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników (np. CV).
Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Oferty, 
które zostaną zakwalifikowane pod względem formalnym zostaną poddane ocenie 
merytorycznej.

5. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy:
- analiza dokumentów aplikacyjnych,
- rozmowa kwalifikacyjna (ocena kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych i 
organizacji pracy) z zastrzeżeniem, że na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni 3 
Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą ocenę formalną oraz zdobędą najwyższą liczbę 
punktów podczas analizy dokumentów aplikacyjnych.
O terminie obowiązkowych rozmów rekrutacyjnych Wykonawca zostanie poinformowany 
telefonicznie. Termin planowanych rozmów 26-29.06.2016 r. Nie stawienie się w 
wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu wyboru oferty.

6. Ocena oferty cenowej będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert 
nie przekracza kwoty środków przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu.

opis sposobu przyznawania punktów

Ocena kryterium doświadczenia zawodowego i wykształcenia – 40 pkt. (40%)
Wykonawca, który wykaże się największą ilością godzin pracy z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym oraz najadekwatniejszymi kwalifikacjami otrzyma 40 pkt. 
Natomiast w pozostałych ofertach kryterium doświadczenia psychologa (terapeuty) zostanie 
obliczone w oparciu o następujące elementy:
a) przeprowadzenie od 100 do 150 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego – 10 
pkt.
b) przeprowadzenie od 151 do 200 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego – 20 
pkt.
a) przeprowadzenie powyżej 200 godzin indywidualnego doradztwa psychologicznego – 30 
pkt.
Doświadczenie psychologa (terapeuty) w pracy z dziećmi sprawiającymi problemy 
wychowawcze, dotkniętymi syndromem FAS, wykazującymi zaburzenia emocjonalne – od 1 
do 10 pkt. 

Ocena kryterium rozmowa kwalifikacyjna – 40 pkt. (40%)
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą 
ocenę formalną oraz analizę dokumentów aplikacyjnych. Ocenie poddane zostaną 
kompetencje: 
1. osobiste (m.in. motywacja do podjęcia się roli terapeuty, otwartość, gotowość do 
współpracy) –  od 1 do 10 pkt.
2. zawodowe (doświadczenie zawodowe, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym) –  od 1 do 10 pkt
3. społeczne (m.in. komunikatywność, umiejętność nawiązywania i budowania relacji), – od 1
do 10 pkt.



4. wykonawcze (m.in. organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i samodzielność w 
działaniu) – od 1 do 10 pkt.

Ocena oferty cenowej będzie dokonywana wg wzoru: najniższa cena brutto /cena brutto 
oferty ocenianej x 20
Waga punktów oceny cenowej – 20 pkt. (20%)

1.Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów .
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Oferenta wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 
3.Oferent maksymalnie może uzyskać 100 pkt.
4. W sytuacji, kiedy co najmniej dwa podmioty złożą ofertę zawierającą tą samą cenę, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru uwzględniając dodatkową ofertę, przy czym 
oferta dodatkowa musi być zawarta w podanej cenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszej procedury, w 
szczególności, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawców będą wyższe od kwoty, jaką 
została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
6. O wynikach przeprowadzonego rozeznania Zamawiający poinformuje zamieszczając 
informacje o najkorzystniejszej ofercie na swojej stronie internetowej.

3. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę  (na  formularzu  oferty  –  zał.  1)  wraz  z  CV  oraz  dokumentami  potwierdzającymi
doświadczenie i wykształcenie należy przesłać do dnia 24.06.2016 do godz. 16.00 na adres e-
mail: biuro@dfoz.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Biura Diecezjalnej Fundacji Ochrony
Życia, Opole, Pl. Katedralny 4, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na Zapytanie
Ofertowe nr 01/2016”). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@dfoz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Balicka-Błagitka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 44 10 260

4. Informacje nt. zakresu wykluczenia

W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  publiczne,  z  wyjątkiem  zamówień
sektorowych,  udzielane  przez  beneficjenta  nie  będącego  podmiotem  zobowiązanym  do
stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być



udzielane  podmiotom  powiązanym  z  nim  osobowo  lub  kapitałowo.  Przez  powiązania
kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  beneficjentem  lub
osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  beneficjenta  lub  osobami
wykonującymi  w  imieniu  beneficjenta  czynności  związane  z  przygotowaniem  i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu 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,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopniaw linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Informacja dotycząca zmian umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zamian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego,
za wyjątkiem zmian nieistotnych, nie wpływających na kryteria oceny (np. zmiana dotycząca
danych adresowych stron umowy)

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

DIECEZJALNA FUNDACJA OCHRONY ŻYCIA

Adres

Ul. Książąt Opolskich 19

45-005 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774410260

Fax

774410260

NIP

7542144986



Tytuł projektu

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0016/15-00


	Zapytanie Ofertowe nr 01/2016
	Nazwa zamawiającego
	1.Opis przedmiotu zamówienia
	Cel zamówienia
	Przedmiot zamówienia
	Kod CPV
	85121270-6
	Nazwa kodu CPV
	Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
	Harmonogram realizacji zamówienia
	Pytania i wyjaśnienia
	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
	Wiedza i doświadczenie

	2. Ocena oferty
	Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
	3. Miejsce i termin składania ofert
	Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
	Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
	Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

	4. Informacje nt. zakresu wykluczenia
	5. Informacja dotycząca zmian umowy
	Zamawiający (beneficjent)
	Nazwa
	Adres
	Numer telefonu
	Fax
	NIP
	Tytuł projektu
	Numer projektu
	RPOP.08.01.00-16-0016/15-00


