Toruń, dn.16.01.2017 r.

Europejskie Centrum
Współpracy Młodzieży
Plac św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel. 56-652-22-40
fax. 56-652-22-41
W ramach procedury rozeznania rynku
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
zaprasza do składania ofert na usługę
doradztwa psychologicznego w ramach realizacji projektu
”Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9
Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.4
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 9.4.1
Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej
1.Przedmiot rozeznania rynku:
Realizacja usługi doradztwa psychologicznego dla osób planowanych do zatrudnienia w
przedsiębiorstwach społecznych, w tym w spółdzielniach socjalnych.
2.Warunki zamówienia:
a. Okres realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.05.2019r.
b. Ilość osób objętych doradztwem psychologicznym: maksymalnie 112.
c. Ilość godzin realizacji doradztwa psychologicznego: maksymalnie 224.
d. Realizacja zamówienia na terenie subregionu 2 województwa kujawsko-pomorskiego – tj.
powiatu: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin realizacji usługi.
3.Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia:
a. Usługa doradztwa psychologicznego skierowana będzie do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ubóstwem planowanych do zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, w
tym spółdzielniach socjalnych.

b. Doradztwo psychologiczne świadczone będzie w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Toruniu i/lub w miejscu dogodnym dla klienta (np. siedziba przedsiębiorstwa
społecznego) znajdującym się na terenie powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego,
lipnowskiego, toruńskiego i miasta Toruń.
c. Usługa doradztwa psychologicznego będzie realizowana na bieżąco zgodnie z potrzebami
klientów OWES.
d. Usługę doradztwa psychologicznego mogą świadczyć osoby fizyczne (samodzielnie i
osobiście realizujące doradztwo psychologiczne) oraz podmioty zatrudniające
specjalistów/psychologów (zgodnie z pkt 4.2.5._Kryteria dostępu obowiązujące w
konkursie_B.1.15 Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 na etapie wyboru
wykonawcy preferowane będą podmioty ekonomii społecznej) wskazując konkretne osoby do
realizacji doradztwa psychologicznego, które posiadają wykształcenie kierunkowe, wiedzę i
minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa psychologicznego, w tym doradztwa
psychologicznego świadczonego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
ubóstwem.
4.Sposób przygotowania ceny oraz rozliczenie:
1. Cena oferty: winna być podana jako cena jednostkowa uwzględniająca całkowity koszt
zrealizowania usługi/zlecenia tj. rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy (np. VAT,
p.d.o.f., ubezpieczenia społeczne) oraz koszty po stronie Zamawiającego (m.in. ubezpieczenia
społeczne), wyrażona w polskich złotych do dwóch miejsc po przecinku.
2. Całkowita cena oferty jest ostateczna i nie będzie podlegała żadnym zmianom w okresie
obowiązywania umowy.
3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wyłącznie cenę za przeprowadzenie 1 godziny
zegarowej usługi doradztwa psychologicznego.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o umowę zlecenie/umowę
świadczenia usługi.
5. Wypłata wynagrodzenia:
a. nastąpi po przeprowadzeniu usługi i dostarczeniu wszystkich wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów,
b. obejmować będzie zbiorczo wszystkie godziny usługi przeprowadzone w ramach danego
miesiąca,
c. nastąpi w terminie do 60 dni od daty skutecznego dostarczenia rachunku/oraz wszystkich
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszego uregulowania wynagrodzenia w
sytuacji braku środków na koncie projektu wynikających z opóźnienia w płatności ze strony
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego.
5.Termin i złożenie oferty:
Oferty prosimy składać w biurze OWES w Toruniu (ul. Wola Zamkowa 12a) lub przesłać w
wersji elektronicznej na adres: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl w terminie do 23 stycznia
2017 r. do godz. 16.00 wpisując w temacie wiadomości: „Usługa doradztwa psychologicznego
-rozeznanie rynku”
wg wzoru zawartego poniżej:

Nazwa:
Imię i nazwisko
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP:
Osoba upoważniona do
reprezentowania Wykonawcy:
/Imię i nazwisko/
Oferuję wykonanie usługi doradztwa psychologicznego za przeprowadzenie 1 godziny
zegarowej usługi.1
Realizacja usługi doradztwa

Wartość brutto za 1 godzinę zegarową usługi*

psychologicznego

*Wartości liczbowe należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie
Wykonawcami w celu ewentualnego negocjowania warunków realizacji zamówienia.
Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

1

Całkowity koszt usługi/zlecenia:
- Usługa – całkowity koszty Usługobiorcy ( w tym np. VAT)
- Zlecenie – wszystkie koszty Zleceniobiorcy łącznie z kosztami Zleceniodawcy (w tym zobowiązania wobec ZUS,
Urzędu Skarbowego)

