
 

 

 

                                        Miasto i Gmina Pobiedziska 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający: 

Gmina Pobiedziska reprezentowana przez , 

ul. Wł. Jagiełły 41, 62-010 Pobiedziska 

 

W  związku z art2 ust1 pkt1 ustawy  z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j.Dz.U.2021.1129 z  późn. zm.). do niniejszego postępowania nie stosuje się procedur 
przewidzianych w/w ustawą 
 

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 
 

 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Wsparcie  psychiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

1. Indywidualna pomoc dla dzieci wymagania uprawnienia potwierdzające kwalifikacje 

do pełnienia roli psychoterapeuty (148 godzin). 

2. Indywidualna pomoc psychologiczna dla dorosłych –uprawnienia potwierdzające 

kwalifikacje ,dyplom, certyfikat(120 godzin) 

 

Zamawiający nie  dopuszcza dzielenia zamówienia. 

 

Warunki pracy (dotyczy wszystkich części): 



 

 

UMOWA ZLECENIE – do dnia 31.12.2021 Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji 

projektu ”Po_ zdrowie”.  Zadanie publiczne pn ”Prowadzenie działań informacyjno-

edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych 

dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny tryb życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia 

psychologicznego” dofinansowanie  z Samorządu Województwa  wielkopolskiego w ramach 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa 

Wielkopolskiego na lta 2018-20242 i Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego Na lata 2020-2024. 

 

Zakres świadczonej usługi obejmuje w szczególności (dotyczy wszystkich części): 

Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, mających na celu zwiększenie 

świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl 

życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego 

, propagowanie zdrowego stylu życia, , oraz inne czynności ujęte we wniosku o 

dofinansowanie projektu „Po-zdrowie”. 

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Realizacja zamówienia: w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021r. 

 

III. WYMAGANIA 

 

Zamawiający uzna, że  Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji 

zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie   ostatnich 3 lat, wykonał co najmniej  1  zadania 

porównywalne z przedmiotem zamówienia. 

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW. 

1. Do oferty Wykonawcy powinni złożyć następujące dokumenty: 

a) kserokopie dokumentów potwierdzających możliwość wykonania zadań 

b) oświadczenie, że oferent nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych, 

d)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

e) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3. 

 

V. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który: 

Jest powiązany z Zamawiającym 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 stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie 

przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY-OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku 

polskimi w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający 

dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych. 

2. Zamawiający dopuszcza  składanie oferty w postaci elektronicznej. 

3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór, dokumenty te sporządza się 

według tych wzorów. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE. 

1. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia: 

Dyrektora OPS Pobiedziska – Panią Iwonę Matysiak. 
 

VIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego 

powiadomienia przed upływem terminu składania ofert. 

2. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem - decyduje data otrzymania oferty przez 

Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego lub w formie 

elektronicznej na adres ops@opspobiedziska.pl. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 02 listopada 2021 r. o godz. 12.00 

 

X. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które 

odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena (C) - waga 100% 

3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru: 

mailto:ops@opspobiedziska.pl


 

 

liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt 

4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt. 

5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za 

najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu. 

6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się 

będą w walucie polskiej PLN. 

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 

zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 

5. 


