
 

 

 

 

 

Stefkowa, 25.06.2019  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CIS.261.02.2019 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Olszanica 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica 

Stefkowa 64 

38-722 Olszanica 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Kod CPV: 

 85121270-6  Usługi psychiatryczne lub psychologiczne;  

2.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty reintegracji społecznej- 

psychologa w projekcie „Nowe szanse- lepsza przyszłość”  realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna,  działanie 8.1 Aktywna integracja 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

Zakres projektu obejmuje szeroko pojętą reintegrację społeczną i zawodową 48 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Olszanica, 

będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej. 

3. Główny zakres czynności specjalisty Psychologa obejmuje: 

1. Współudział w rekrutacji uczestników (praca w Komisji Rekrutacyjnej) 

2. Współudział w opracowywaniu IPZS dla uczestników 

3. Opracowanie programu zajęć z zakresu reintegracji społecznej (w obszarze pracy 

psychologa) ze szczególnym uwzględnieniem:  

a)  kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 

pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;  

b) nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez 

możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność 

gospodarczą;  

c) integracji grupy; 

d)  kształcenia umiejętności „analizy siebie i własnego zachowania”  

4. Diagnozowanie i ocena potencjału zainteresowań, predyspozycji zawodowych, 

osobowości i cech psychofizycznych Uczestników z wykorzystaniem narzędzi 

psychologicznego pomiaru. 

5. Ocena „na wejście” i „na wyjście”  Uczestnika, adekwatna do obszaru pracy 

specjalisty. 

6. Odpowiedzialność za przyrost wiedzy i umiejętności Uczestników w zakresie 

zaplanowanego przez psychologa obszaru reintegracji społecznej. 

7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych Uczestników.  

http://www.cpv.com.pl/kod,85121270-6%20.html


 

 

 

 

 

8. Stałą współpracę z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym,  terapeutą oraz 

innymi prowadzącymi zajęcia w zakresie realizacji „Indywidualnego programu 

zatrudnienia socjalnego” uczestników. 

 

Do zadań wspólnych specjalistów reintegracji społecznej (psychologa, terapeuty, 

doradcy zawodowego) należeć będzie: 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych (wyrównujących deficyty osobowościowe)  

z zakresu:  

 trening umiejętności skutecznej komunikacji; 

 rozbudzania asertywności wśród uczestników; 

 nauka radzenia sobie ze stresem; 

 motywowanie do własnej aktywności zawodowej, 

 nauka pełnienia ról społecznych i rodzinnych; 

 poruszanie kwestii równościowych (przemoc w rodzinie, przemoc wobec kobiet                   

i mężczyzn, rola matki i ojca, zwiększenie zaangażowania ojców w wychowanie 

dziecka, prawa pracownicze w kontekście równości płci, przemoc seksualna, kwestie 

godzenia życia zawodowego z prywatnym, podział obowiązków); 

 kształcenie umiejętności życiowych (w tym racjonalne gospodarowanie własnymi 

zasobami, kształcenie zdrowotne, obywatelskie); 

 prowadzenie dziennika zajęć grupy oraz innej dokumentacji z zakresu reintegracji 

społecznej  wskazanej przez Kierownika CIS lub Koordynatora Projektu. 

 

4. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: 

- posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne 

- posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

 

5. Forma zatrudnienia:  

Umowa zlecenie – Ogólna ilość godzin zajęć indywidualnych i grupowych -  360 godz.  

Uszczegółowienie:  

 Prowadzenie: 

-  zajęć grupowych organizowanych w 2 grupach 12 osobowych,  w częstotliwości 2 godz. 

tygodniowo (1 godz. tygodniowo dla  grupy). Średnio 8 godz. miesięcznie. 

-  zajęć indywidualnych – średnio 0,5 godz. na m-c na uczestnika. Średnio 12 godz. 

miesięcznie.  

Godziny zajęć indywidualnych będą dodatkowo uwzględnione podczas rozmów  

z Kandydatami do CIS 

Ogółem 360 godz. (120 godz. w 2019 r., 240 godz. w 2020 r.)  

 



 

 

 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od lipiec 2019 r. do 31.12.2020 r. 

 

IV. OKRES GWARANCJI:  nie dotyczy 

 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  

„ Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Psychologa w Centrum Integracji Społecznej 

Gminy Olszanica w Stefkowej” 

 należy składać osobiście  lub przesłać drogą pocztową na adres  : 

 

Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica 

Stefkowa 64 

38-722 Olszanica  

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10.07.2019 r. o godz. 14.30  

decyduje data i godzina wpływu  do Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica  

w Stefkowej. 

 

Dokumenty, które wpłyną do CIS  po  wyżej określonym terminie nie będą rozpoznawane  

i zostaną zwrócone zainteresowanym. 

.  

VI.  OTWARCIE OFERT 

 Otwarcie ofert nastąpi dniu 10.07.2019 r. o godz. 14.45 w Centrum Integracji Społecznej 

Gminy Olszanica w Stefkowej. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

Kryterium Formalne: 

Kandydat na Specjalistę –psychologa posiada: 

- wykształcenie wyższe psychologiczne 

- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  

 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia w/w warunki na podstawie analizy złożonej 

oferty wraz z załącznikami. 

Osoby, które spełnią kryterium formalne, zostaną zaproszone do udziału w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub 

mailową. 

Kryterium merytoryczne: 

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie kryteria formalne, poddani zostaną ocenie 

merytorycznej. 

Zamawiający dokona oceny merytorycznej kandydata na podstawie analizy złożonej oferty 

wraz z załącznikami oraz na podstawie odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. 



 

 

 

 

 

 

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert : 

 

1. Cena brutto: 40 %.  

2. Doświadczenie: 60 % 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:  

 

  P = OPc + OPd  gdzie:  

P – całkowita liczba punktów; 

OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa” 

OPd - ocena punktowa za kryterium „Doświadczenie”. 

 

3. Sposób obliczenia ceny OPc: 

 

 
 

4. W kryterium „Doświadczenie” ocenie podlega doświadczenie osoby, która będzie 

realizować zamówienie świadczenia wsparcia psychologicznego.  

 

Dla oferty osoby posiadającej najdłuższe/ największe doświadczenie w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym = 60 pkt.;  

dla oferty drugiej w kolejności co do jakości doświadczenia =  50 pkt,  

dla oferty trzeciej w kolejności co do jakości doświadczenia = 40 pkt.  

dla oferty czwartej i kolejnych co do jakości doświadczenia =30 pkt. 

 

Kandydaci, którzy przejdą ocenę merytoryczną zostaną zawiadomieni o wynikach naboru     

w formie elektronicznej na wskazany w CV adres e-mail, nie później niż w terminie 10 dni 

roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru 

będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Olszanica oraz CIS Gminy Olszanica w 

Stefkowej. 

 

VIII.    WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Comiesięczna wypłata na podstawie przedłożonego Rachunku do umowy zlecenia oraz 

zatwierdzonego Protokołu odbioru usługi wraz z Kartą czasu pracy wraz z Ewidencją czasu 

pracy. 

 

IX. POSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

a. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego 

(jako załącznik nr 1).  



 

 

 

 

 

b. Oferta powinna:  

a) zawierać pełną nazwę oferenta,  

b) być sporządzona w języku polskim,  

c) w ofercie prosimy o podanie ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

c. Dokumenty wchodzące jako załączniki w skład oferty (kserokopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie) powinny być przedstawione w formie kopii poświadczonych przez 

Oferenta za zgodność z oryginałem 
d. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

e. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.  

 

X. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:  

Alicja Marcinkowska- koordynator projektu „Nowe szanse- lepsza przyszłość” 

- tel. 536327997 

Marcin Marcinkowski – Kierownik CIS Gminy Olszanica, tel.607038042 

 

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE: 

Wymagane dokumenty  
1. wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1),  

2. CV zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji (wg wzoru będącego zał. nr 3), 

6. Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (wg wzoru będącego zał. nr 4), 

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  

(wg wzoru będącego zał. nr 5), 

XII.  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: wzór formularz ofertowy,  

Załącznik nr 2:  wzór CV   

Załącznik nr 3: wzór oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych    

                          osobowych do celów rekrutacji 

Załącznik nr 4: wzór oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym  

Załącznik nr 5: wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

                         z Zamawiającym 

 

 

 


