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ROZEZNANIE RYNKU Nr FPA/KP/02/10.2018 

dotyczące wyboru wykonawcy do realizacji usługi: diagnoza psychologiczna 

w projekcie pn. „Klub Pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” 

 

 

W związku z realizacją projektu „Klub Pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-
zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.1, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Fundacja Pod Aniołem zaprasza do składania 
ofert na wykonawcę usługi: Diagnoza psychologiczna w projekcie pn. „Klub Pracy - kompleksowy 
program aktywizacji społeczno-zawodowej”. 

 

1. Przedmiot: 

Przeprowadzenie i opracowanie, na formularzu Zamawiającego, diagnozy kompetencji miękkich 
uczestników projektu, oraz analiza umiejętności i predyspozycji w kontekście motywacji i możliwości 
podjęcia pracy zawodowej uczestników projektu na podstawie min. 2 testów/ formularzy 
diagnostycznych. 

Usługa diagnozy dokonywana przez psychologa, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wyboru kilku wykonawców ww. usługi. 

 

2. Wymagania: 

O realizację usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą oraz osoby prawne. Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest posiadanie wykształcenia 
zawodowego – mgr psychologa. 

 

3. Termin realizacji usług: 

Przewidywany termin realizacji: od 01.10.2018 r. do 30.06. 2019 r. 

Przewidywana liczba osób: 60 osób 

Przewidywana liczba godzin na 1 diagnozę: 4h 

Łącznie 240 godzin, tj 60 osób x śr. 4 godziny. 

Zamawiający zastrzega, że realizacja diagnoz uzależniona jest od rekrutacji uczestników projektu. 
Informacja o ilości diagnoz zostanie przekazana Zleceniobiorcy, który będzie zobowiązany do realizacji 
i opracowania diagnozy w terminie 14 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. 
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4. Miejsce realizacji usługi:  

Biuro projektu „Klub Pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” w Stargardzie 
(73-110), ul. Czarnieckiego 2/3e, pok. E, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizacji 
spotkań diagnostycznych na obszarze realizacji projektu i w miejscu zamieszkania uczestników 
projketu, tj. powiat stargardzki, choszczeński, gryfiński, myśliborski i pyrzycki. 

 

5. Miejsce realizacji usługi:  

Biuro Klubu Pracy prowadzonego w ramach projektu „Klub Pracy - kompleksowy program aktywizacji 
społeczno-zawodowej” w Stargardzie (73-110), ul. Czarnieckiego 2/3e, pok. E, przy czym Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość organizacji spotkań diagnostycznych na obszarze realizacji projektu i w 
miejscu zamieszkania uczestników projketu, tj. powiat stargardzki, choszczeński, gryfiński, myśliborski 
i pyrzycki. 

 

6. Ocena ofert: 
a) Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym; 
b) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert; 
c) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę ze wszystkich spełniających kryteria, na 

podstawie następujących kryteriów oceny ofert tj.: ceny brutto oferty – waga 100% 

 

7. Termin składania ofert  

Termin składania ofert upływa dnia: 26 październik 2018 r. Oferty należy złożyć w formie pisemnej, na 
wzorze formularza ofertowego, w biurze Klubu Pracy w Stargardzie, ul. Czarneckiego 2/3e, w biurze 
Fundacji Pod Aniołem w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22/303 lub skanem na email: 
biuro@fundacjapodaniolem.pl. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego.  

Złożenie oferty wiąże się z oświadczeniem spełnienia wymogów o których mowa w pkt. 2.  Zamawiający 
zastrzega, iż w przypadku wyboru Oferenta do realizacji usługi niezbędne będzie dostarczenie 
oryginału wraz z CV potwierdzającym wymagania, o których mowa w pkt. 2. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy oferta będzie odbiegać od założeń budżetowych 
projektu,  

b) podjęcia rozmów w celu odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia,  
c) wyboru kilku Wykonawców,  
d) zmiany terminu realizacji zamówienia,  
e) unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 08.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku                  
w biurze projektu: ul. Czarnieckiego 2/3 pok. E, 73-110 Stargard, telefonicznie pod nr tel. 502 570 949 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@fundacjapodaniolem.pl 
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr FPA/KP/02/10.2018 

 

 

________________________________ 

 

[pieczęć firmowa lub  

dane teleadresowe Oferenta]  

 

OFERTA 

 

Dotycząca świadczenia usługi: diagnoza psychologiczna  

w projekcie pn. „Klub Pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej" 

 

 

Ja, niżej podpisany/a:  _____________________________________________________________  

 

Oferuję/my możliwość realizacji usługi Diagnoza psychologiczna w ramach projektu „Klub Pracy - 
kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej", na podstawie: 

□ Umowy zlecenie 

□ Prowadzonej działalności gospodarczej o nazwie:  _____________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

[pełna nazwa, adres, NIP] 

Proponowana przeze mnie stawka, za 1 h wynosi: __________________________________ zł 
i zawiera wszystkie koszty związane z realizowaną usługą, w tym ZUS Pracodawcy w przypadku umowy 
zlecenie. 

Oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w pkt. 2 Rozeznania rynku nr 
FPA/KP/02/10.2018. 

 

 

 

  ___________________________  

 

              [data i czytelny podpis] 
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