OPS. 252.15.1.2014

Iłowa, dnia: 30.10.2014r.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00
EURO na przeprowadzenie
psychologicznego poradnictwa, terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Postępowanie przeprowadzone na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zm.)
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie psychologicznego poradnictwa , terapii dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie.
Liczba godzin jest orientacyjna ok. 60 zegarowych, zależna od indywidualnych potrzeb osób
dotkniętych przemocą. Zalecana forma realizacji zadania – dyżury dwa razy w tygodniu , w
miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.
Podstawowym celem pomocy będzie zdiagnozowanie problemu, uświadomienie sobie jego
specyfiki, opracowanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, zmotywowanie do podjęcia
działań ukierunkowanych na poprawę swojej sytuacji, pomoc w odreagowaniu napięć
emocjonalnych, wskazanie zasobów, którymi osoba dysponuje, praca nad zmianą
nieracjonalnych schematów poznawczych, praca nad kontrolą emocji, zwiększenie
świadomości samego siebie (własnych potrzeb, wartości, motywów działania) oraz
wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwość zmian. Współpraca z Zespołem
Interdyscyplinarnym do Spraw Przemocy w Rodzinie.
3.Termin realizacji zamówienia: październik– grudzień 2014 r.
4. Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- udokumentowane kursy, szkolenia lub inne formy podwyższające kwalifikacje z zakresu

pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej, możliwości prowadzenia psychoterapii,
- doświadczenie zawodowe,
- odpowiednie umiejętności interpersonalne,
- doświadczenie w prowadzeniu działań w powyższym zakresie, referencje.

5. Kryterium wyboru oferty:
Łączna ocena kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa
psychologicznego w tym w zakresie przemocy w rodzinie, dyspozycyjność w zakresie
uzgodnień ostatecznego harmonogramu spotkań, cena jednostkowa.
1.cena jednostkowa za godzinę zegarową zajęć wraz z ujęciem wszelkich kosztów
niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z opisu zamówienia, a także
w nim nie ujętych, a niezbędnych do jego realizacji (70 pkt.),
2.doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych działań potwierdzone referencjami- max
5 pkt za 1 referencje (najwyżej punktowane będą referencje z przeprowadzenia usług w
ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie )
3.dyspozycyjność

w ustaleniu godzin dyżurów na czas trwania usługi – 10 pkt (

harmonogram dyżurów).
6. Do oferty należy dołączyć:
 List motywacyjny.
 CV.
 Kserokopie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie.
 Oświadczenie, iż oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101
poz.926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru.
 Oświadczenie o niekaralności.
 Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełni praw publicznych.
 Referencje.
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „formularz ofertowy”, w języku polskim, w
formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na
przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla ofiar przemocy”. Oferta
winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7,
osobiście lub pocztą tradycyjną, w terminie do 29 października 2014 r. do godziny 15.00.
Pierwszy dyżur planowany jest 31.10.2014r.
9.Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzono na podstawie art.4 p-t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r. r 164, poz.1163 z późn. zmianami) - zapytanie
ofertowe.
Dnia 23 i 24. 10.2014r. pisemne zapytanie ofertowe udostępniono na tablicy ogłoszeń,
stronie internetowej tut. Ośrodka oraz poinformowano potencjalnych wykonawców o
wszczęciu postępowania dot. ww. przedmiotu zamówienia.
10. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert odbyło się 30.10.2014roku o godzinie 11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
Komisja w składzie:
Elżbieta Kinal - kierownik
Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny
Do upływu terminu złożono 1 ofertę.
1. Diana Owsianka

11. Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty – punktacja przyznana ofertom wg kryterium
oceny ofert.
1.Diana Owsianka
Oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu. Złożona oferta otrzymała 95 pkt

