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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
17-12-2018

Termin składania ofert
31-12-2018

Numer ogłoszenia
1154808

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub
drogą pocztową na adres: ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra lub przesłać e-mailem na adres:
zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com . Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 31 grudnia 2018r.
Otwarcie ofert nastąpi 3 stycznia 2019r. pod adresem ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data dostarczenia oferty.
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny zostać podpisane przez
Wykonawcę i zeskanowane do formatu pliku PDF.
4. Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zawierać temat wiadomości „Doradztwo personalne- nabór
na psychologa w projekcie " Lepsze jutro II"”.
5. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Doradztwo
personalne- nabór na psychologa w projekcie " Lepsze jutro II"
6. Oferta złożona po terminie w lub niezgodna z przedmiotem zamówienia nie będzie rozpatrywana.
7. Oferta złożona w określonym terminie raz zgodna z przedmiotem zamówienia ważna jest przez 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w
niewłaściwym miejscu.
9. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną
ofertę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
zlop.lepszejutro.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Grala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
733-777-534

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1154808
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Przedmiotem zamówienia jest doradztwo personalne na stanowisku psychologa w ramach projektu pn.
„Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania
7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Zielona Góra, Zielona Góra - Nowe Miasto,
Gmina Czerwieńsk, Gmina Sulechów, Gmina Świdnica, Gmina Zabór.

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na stanowisko psychologa w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II”
– zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie
podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest doradztwo personalne na stanowisku psychologa w ramach projektu pn.
„Lepsze jutro II” – zadanie 3 Integracja społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania
7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra.”
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w zakresie doradztwa personalnego, obejmującego
zagadnienia:
1. Diagnoza psychologiczna uczestników.
2. Prowadzenie psychologicznego wsparcia indywidualnego na potrzeby uczestników.
3. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do pełnienia ról społecznych i
zawodowych. Tematyka zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia:
a) integracja i funkcjonowanie w grupie, praca w zespole,
b) budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości, rozpoznanie i
analiza własnej wiedzy, umiejętności, zainteresowań, cech osobowości,
c) skuteczne motywowanie do działania, zmiana postaw,
d) określanie celów – planowanie i realizacja zamierzonych celów,
e) kontakty interpersonalne i autoprezentacja,
f) asertywność i radzenie sobie ze stresem;
5. Ścisła współpraca z zespołem projektowym w szczególności ze specjalistą ds. aktywizacji społecznozawodowej.
6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanego doradztwa w charakterze psychologa.

Kod CPV
80000000-4
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1154808
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Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany okres realizacji usługi: 01.2019-12.2019.
Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.
Obszar realizacji przedmiotu zamówienia ogranicza się do 20* punktów aktywizacji społeczno-zawodowej :
1. Drzonków – Biblioteka – ul. Kościelna 24, 66-042 Zielona Góra
2. Kiełpin - ul. Kiełpin 5 , 66-006 Zielona Góra
3. Łężyca - ul. Łężyca-Kościelna 16, 66-016 Zielona Góra
4. Ochla - ul. Ochla-Jadwigi Śląskiej 1 66-006 Zielona Góra
5. Słone – ul. Słoneczna 13 , 66-008 Świdnica
6. Nietków - ul. Kościuszki 87, 66-016 Nietków
7. Nietkowice - ul. Nietkowice 98, 66-100 Sulechów
8. Płoty - ul. Szkolna 1, 66-016 Płoty
9. Leśniów Wielki- Leśniów Wielki 51, 66-016 Czerwieńsk
10. Czarna - ul. Czarna 27, 66-003 Zabór
11. Pomorsko - ul. Wiejska 141 A, 66-105 Pomorsko
12. Kalsk - ul. Kalsk 65, 66-100 Sulechów
13. Brody - ul. Czerwieńska 48, 66-105 Brody
14. Kije - ul. Kije 141A, 66-100 Sulechów
15. Zielona Góra KIS- ul. Zacisze 17 65-775 Zielona Góra
* pozostałe adresy zostaną podane po utworzeniu pozostałych punktów na terenie miasta Zielona Góra i
powiatu zielonogórskiego.

Załączniki
zapytanie ofertowe
wzór umowy
załącznik nr 1
oświadczenie o braku powiązań

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) są osobami fizycznymi nie prowadzącymi bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą;
2) posiadają wykształcenie wyższe, w kierunku psychologii albo podobne albo ukończone odpowiednie
studia podyplomowe,
3) posiadają min. roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym;
4) posiadają (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) wpis do rejestru podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby
podmiotu ubiegającego się o wpis;
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług pośrednictwa
pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2013 r., poz. 672, z późn. zm.).
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1154808
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Dodatkowe warunki
Wymagania dodatkowe :
a) umiejętność poprawnego i zrozumiałego przekazywania informacji ustnych,
b) komunikatywność; rzetelność,
c) umiejętność współpracy z innymi,
d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
e) cierpliwość, otwartość, tolerancyjność,
f) umiejętność pracy z osobami z zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony załącznik nr 1 wraz z obowiązującymi stawkami VAT, który powinien uwzględniać koszt
usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym;
2. W ofercie należy podać dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail);
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych;

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego. Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny 100%

Wykluczenia
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe 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: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres
Stanisława Staszica 4
65-175 Zielona Góra
lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu
684703303
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1154808
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Fax
684553304

NIP
9730819094

Tytuł projektu
Lepsze jutro II

Numer projektu
RPLB.07.04.02-08-0001/17-00
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