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Ogłoszenie

Numer

2021-3995-74210

Id

74210

Powstaje w kontekście projektu

POWR.04.01.00-00-UP01/18 - "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" - (O)tworzyć świat 
WER19SZA0051

Tytuł

ŚWIADCZENIE USŁUG INDYWIDUALNEGO ORAZ GRUPOWEGO 
WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO 1)�w ramach grantu modelu 
wsparcia (O)tworzyć Świat finansowanego z Unii Europejskiej 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Projekt 
„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacji: 
1) zmiany terminu realizacji umowy ze względu na prawidłową realizację projektu, w szczególności w 
sytuacji zmiany terminu realizacji projektu, 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia, 
3) zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację grantu/modelu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 
4) zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego lub 
wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, 
5) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez strony, 
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6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
7) zaistnienia przypadków wymienionych w rozdziale 6.5.2 pkt 20 ppkt b-e Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-14
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy
6. Załącznik nr 5 Wykaz osób
7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-10-14

Data ostatniej zmiany

2021-10-14

Termin składania ofert

2021-10-22 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 
Sienkiewicza w Białymstoku
Ciepła 32
15-472 Białystok
NIP: 5422925131

Osoby do kontaktu

Krzysztof Hus
tel.: 85 6515855
e-mail: przetargi@ckubialystok.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługa indywidualnego wsparcia psychologicznego 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części pierwszej jest świadczenie usługi wsparcia 
psychologicznego indywidualnego w celu doskonalenia kompetencji społecznych w obszarze 
komunikowania się z innymi, pracy w zespole, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz 
samooceny, gotowości do przełamywania własnych ograniczeń, poprawienia jakości życia oraz 
zwiększenia motywacji do podnoszenia swoich kompetencji, w tym przystąpienia do procesu 
walidacji w ramach modelu wsparcia (O) tworzyć świat projektu „Szansa-nowe możliwości dla 
dorosłych” skierowanego do osób z niepełnosprawnością ruchową pow. 25 roku życia.
2. Zakres obowiązków - dotyczy części pierwszej:
1) wsparcie indywidualne dla 50 osób w wymiarze 4h wsparcia na osobę, co łącznie stanowi 200 h 
wsparcia,
2) motywowanie beneficjentów modelu wsparcia do podejmowania działań zmierzających do 
zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej,
3) opracowywaniu indywidualnych programów rozwoju i ich realizacji,
4) ścisła współpraca z koordynatorem oraz doradcami zawodowymi, opiekunami edukacyjnymi i 
trenerami w zakresie realizacji założeń modelu wsparcia,
5) prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz grantu.
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Kody CPV

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki

Gmina

Juchnowiec Kościelny

Miejscowość

Księżyno

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki

Gmina

Łapy

Miejscowość

Łapy

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i która łącznie 
spełni niżej wymienione warunki: 
a) posiada wykształcenie wyższe – kierunkowe i/lub podyplomowe psychologiczne, 
b) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia psychologicznego, 
c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, przeprowadziła co najmniej:
dot. części pierwszej:    100 godzin wsparcia psychologicznego indywidualnego, którego odbiorcami 
były osoby z niepełnosprawnościami,

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym-

  sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania 
4. Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania 
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
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temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
5 do Zapytania

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza: 
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

kryterium 1 - cena - waga 80 %
C = CMIN / COF BAD x 80 pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

kryterium 2 - doświadczenie - waga 20 %
D= Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia badanej oferty (liczba 
godzin)/Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia najkorzystniejszej oferty (liczba 
godzin) x 20 pkt 
D – ilość punktów w kryterium doświadczenie

Część: 2

Tytuł części 2

Usługa grupowego wsparcia psychologicznego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis
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1. Przedmiotem zamówienia w zakresie części drugiej jest świadczenie usługi wsparcia 
psychologicznego grupowego w celu doskonalenia kompetencji społecznych w obszarze 
komunikowania się z innymi, pracy w zespole, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz 
samooceny, gotowości do przełamywania własnych ograniczeń, poprawienia jakości życia oraz 
zwiększenia motywacji do podnoszenia swoich kompetencji, w tym przystąpienia do procesu 
walidacji w ramach modelu wsparcia (O) tworzyć świat projektu „Szansa-nowe możliwości dla 
dorosłych” skierowanego do osób z niepełnosprawnością ruchową pow. 25 roku życia.
2. Zakres obowiązków dotyczy części drugiej:
1) wsparcie grupowe dla 5 grup uczestników (1 grupa składa się z 10 osób) modelu wsparcia w 
wymiarze 8h na grupę, co łącznie stanowi 40 h wsparcia,
2) motywowanie beneficjentów modelu wsparcia do podejmowania działań zmierzających do 
zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej,
3) opracowywaniu indywidualnych programów rozwoju i ich realizacji,
4) ścisła współpraca z koordynatorem oraz doradcami zawodowymi, opiekunami edukacyjnymi i 
trenerami w zakresie realizacji założeń modelu wsparcia,
5) prowadzenie dokumentacji w zakresie działań związanych z obsługą stanowiska oraz grantu.

Kody CPV

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki

Gmina

Juchnowiec Kościelny
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Miejscowość

Księżyno

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki

Gmina

Łapy

Miejscowość

Łapy

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia i która łącznie 
spełni niżej wymienione warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe – kierunkowe i/lub podyplomowe psychologiczne,
b) posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia psychologicznego,
c) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, przeprowadziła co najmniej:
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dot. części drugiej: 20 godzin wsparcia psychologicznego grupowego, którego odbiorcami były osoby 
z niepełnosprawnościami

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym 
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania
4. Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
5 do Zapytania

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę 
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oświadczenia o braku występowania w/w powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego.
2. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu 
zamówienia;
3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

kryterium 1 - cena - waga 80 %
C = CMIN / COF BAD x 80 pkt
CMIN - CENA OFERTOWA brutto - najniższa wśród oferowanych
COF BAD - CENA OFERTOWA brutto badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

kryterium 2 - doświadczenie - waga 20 %
D= Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia badanej oferty (liczba 
godzin)/Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia najkorzystniejszej oferty (liczba 
godzin) x 20 pkt
D – ilość punktów w kryterium doświadczenie

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-10-14 - data opublikowania

-> 2021-10-22 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


