
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021 warsztaty ACT - psycholog 

dotyczące wyboru psychologa 

 

 

Zaangażowanie psychologa planowane jest w ramach projektu „Uruchomienie centrum wsparcia 

opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy”, nr RPMP.09.02.02-12-0490/19 realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (9. Osi Priorytetowej Region 

spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa – ZIT,  Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 

ul. Rajska 1 

31-124 Kraków 

NIP: 6762310883, KRS: 0000242767 

e-mail: biuro@msrr.pl 

 

II. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Justyna Maderak 

e-mail: obecni@firma.interia.pl 

 

III. Miejsce składania ofert: 

Oferty z dopiskiem „Oferta – warsztaty ACT - psycholog - Zapytanie Ofertowe nr 3/2021/ warsztaty ACT - 

psycholog” należy składać mailowo do 27.09.2021 r. przesyłając skan oferty na adres: 

obecni@firma.interia.pl. 

 

IV. Przedmiot zamówienia: 

Realizacja warsztatów Acceptance & Commitment Therapy (ACT) prowadzonych przez psychologa. 

Warsztaty adresowane są do opiekunów osób niesamodzielnych, w szczególności do opiekunów dzieci 

niepełnosprawnych. 

 

V. Tryb udzielania zamówienia: 

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności  

oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym są Wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

VI. Data ogłoszenia Zapytania Ofertowego: 20.09.2021 r. 

 

VII. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa 27.09.2021 r.  (liczy się data dostarczenia dokumentacji).   

Uwaga!  Do zachowania terminu brany jest pod uwagę moment wpływu oferty do Zamawiającego.  

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 
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VIII. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego:  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja terapii akceptacji i zaangażowania w postaci warsztatów ACT 

(Acceptance & Commitment Therapy), w wymiarze 60 godzin. Warsztaty będą realizowane w grupach (ok. 8 

osób). 

Jest to jedna z metod psychoterapii należąca do tzw. trzeciej fali CBT. Skupia się na akceptacji tego, co 

znajduje się poza naszą kontrolą i zaangażowaniu w zmianę tego, co jest możliwe do zmiany, poprzez 

zwiększenie elastyczności psychologicznej. Wykorzystuje w tym celu 6 podstawowych procesów 

terapeutycznych: kontakt z chwilą obecną, akceptację, dyfuzję poznawczą, Ja jako kontekst, określanie 

wartości i zaangażowane działanie. 

Warsztaty odbędą się w terminie od 10.2021 r. do 02.2023 r. 

 

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV): 

KOD CPV: 85000000-9 Nazwa Kodu: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 

IX. Wymogi i kryteria, które powinien spełniać psycholog: 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz kierunkowe 

wykształcenie:   

a. pięcioletnie wyższe studia z psychologii zakończone uzyskaniem tytułu magistra, 

b. minimum trzyletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w pracy z dorosłymi,  

c. doświadczenie  w pracy z osobami hospitalizowanymi, wsparcie, diagnostyka, prowadzenie grup 

terapeutycznych, 

d. doświadczenie w pracy z grupą w zakresie rozwoju kompetencji: komunikacyjnych, rozwiązywania 

problemów oraz udzielania wsparcia psychologicznego, 

e. szkolenie w zakresie oddziaływań  psychoterapeutycznych, w szczególności metodą terapii 

poznawczo-behawioralną ,psychodynamiczną lub systemową, 

f. certyfikat psychoterapeuty, 

g. ukończone szkolenie z terapii ACT (terapii akceptacji i zaangażowania). 

Wykonanie usługi będzie udokumentowane kartą zadań i czasu udzielania świadczeń, podpisaną przez obie 

strony na koniec każdego miesiąca w którym świadczona będzie usługa wskazującą liczbę godzin 

świadczenia usługi.  Wykonawca składając ofertę deklaruje, iż po przyjęciu przedmiotowego zlecenia jego 

łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin 

miesięcznie. 

X. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

b. złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3). 

 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim 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 wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO,   

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.  

 

Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców 

dokumentów, o których mowa w pkt. VI, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”. Wykonawca, który nie 

spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu. 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

Celem potwierdzenia spełnienia warunków przez Wykonawców, o których mowa w pkt. IX Zamawiający 

wymaga następujących dokumentów: 

1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1), 

2) Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków (Załącznik nr 2), 

3) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań (Załącznik nr 3), 

4) Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, certyfikat oraz ukończone 

szkolenia. 

XII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

1) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 

treści. 

2) Oferta powinna zawierać dokumenty wymienione w pkt. XI. 

3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców. 

4) Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia zgodną ze szczegółowym opisem przedmiotu 

Zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych. 

 

Oferta wraz z niezbędnymi załącznikami powinna być złożona pocztą elektroniczną,  na adres email: 

obecni@firma.interia.pl, gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „dopiskiem „Oferta – warsztaty ACT - 

psycholog - Zapytanie Ofertowe nr 3/2021/ warsztaty ACT - psycholog”. 

Uwaga! Do zachowania terminu brany jest pod uwagę moment wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty 

złożone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

Oferta powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:  

a. pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,  

b. cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia, 

c. wykaz kadry: podane z imienia i nazwiska osób jakimi potencjalny wykonawca obecnie dysponuje do 

realizacji zamówienia wraz z CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób oraz stosownymi 

oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, 

d. cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. 
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XIII. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego Zapytania Ofertowego planowany jest wybór Wykonawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter 

ostateczny. 

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1. Cena 80% 

2. Doświadczenie psychoterapeutyczne  

(odbyte szkolenia, posiadane certyfikaty) 
20% 

 

 

 Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria: 

 a)            całkowita cena brutto – waga max. 80 pkt 

  

Sposób przeliczania Cmin/Cof * 80 pkt 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej oferty 

Cof – cena badanej oferty 

 

 b)        doświadczenie psychoterapeutyczne - znajomość problematyki funkcjonowania grup wsparcia, 

potwierdzona poprzez wskazanie doświadczenia w prowadzeniu co najmniej 3 grup wsparcia 

przez okres co najmniej roku lub badaniami naukowymi poświęconymi grupom wsparcia, 

zawierającymi publikacje w tym temacie) – waga max. 20 pkt 

 

Sposób przeliczania (Omin/Oof) * 20 pkt 

gdzie: 

Omin  – najmniejsze doświadczenie (z badanych ofert)  

Oof – doświadczenie z oferty badanej  

 

Doświadczenie zawodowe weryfikowane będzie na podstawie CV i oświadczenia z oferty. 

W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań oferta otrzyma 0 pkt. 

 

Do realizacji zamówienia zostanie dopuszczona oferta z największą liczbą zdobytych punktów.  

 

1) Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich,  

z wyodrębnieniem ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.  

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

3) Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej). Realizacja zamówienia zostanie 

powierzona Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów. 

4) Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i będzie zawierać 

nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.  



 

5) Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy. 

6) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. Wynagrodzenie 

będzie przekazywane na konto wybranego Wykonawcy po odliczeniu stosownych składek i podatków 

wynikających z odrębnych przepisów.  

 

Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena brutto będzie wyższa niż 

przewidziana w budżecie. 

XIV. Szczególne uprawnienia Zamawiającego: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a. odwołania postępowania w ramach Zapytania Ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia 

ofert, 

b. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, 

c. unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po zakończeniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty, bez podania przyczyny; 

2) W przypadku, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenia odszkodowawcze. 

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed 

upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści 

Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom (e-mail lub pocztą), jak również zostanie 

opublikowana w Bazie Konkurencyjności. 

4) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści 

ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian  

w ofercie.  

XV. Warunki zmiany umowy: 

Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cywilno-prawną. 

W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie 

umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą 

e-mailową wraz z informacją o wynikach postępowania. 

 

Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt. 22 ppkt. c lit. ii Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o ile 

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W takim 

wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

XVI. Postanowienia końcowe: 

1) Niniejsze Zapytanie Ofertowe zostało upublicznione w Bazie Konkurencyjności  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

2) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie 

udokumentowane stosownym protokołem. 

3) Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności i będzie zawierać 

nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia. 

4) W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące. 

5) Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę Umowę cywilno-prawną. 



 

 

XVII. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zgodnie z wzorem załączonym do zapytania. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich osób 

wykazanych w wykazie.  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO.  

  


