Zapytanie Ofertowe z dnia 29 stycznia 2019 r.
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.
1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul. Rynek 10, 58-230 Niemcza.
2. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wykonaniu czynności psychologa w wymiarze 3
godz. tygodniowo, w ramach umowy cywilnoprawnej.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenie wewnętrznej ewaluacji (listy obecności,
dokumentacja ćwiczeń, analiza psychologiczna uczestników itd.).
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wykonawca usługi może zostać osobą fizyczną, która spełnia poniższe wymagania:
a) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie
uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Wykonawca ubiegający się o zamówienie posiada doświadczenie zawodowe minimum 100 godzin
zegarowych w ostatnich 3 latach w przedmiocie zamówienia,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) wykłada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu
psychologa.
2) Wykonawca zatrudniony zostanie na podstawie umowy o świadczenie usług.
3) Wykonawca ma obowiązek udokumentowania posiadanych przez siebie uprawnień kwalifikacji –
wykształcania co do zakresu przedmiotu usługi.
6. Oferta powinna zawierać:
1) CV z informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w tym rekomendacje),
2) cena w PLN za wykonanie usługi w przeliczeniu na 1 godzinę,
3) w przypadku, gdy ofertę składa firma aktualny wpis (ważny 6 miesięcy) do odpowiedniego rejestru i
wykaz osób upoważnionych do podpisywania zobowiązań,
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) oferta ma być złożona w formie pisemnej

2) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii
3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości co do jej zasadności.
8. Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
(nie spełnią określonych warunków)
2) oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
cena ofertowa – 90%
doświadczenie wykonawcy – 10%
9. Informacje dodatkowe:
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz ich uzupełnień (jeżeli nie naruszy to zasad uczciwej konkurencji)
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez wykonawców dokumentów
3) Zmawiający odrzuca ofertę:
w przypadku nie spełniania warunków udziałów w postępowaniu,
w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
w przypadku przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych
4) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Urszula Adamczyk – tel. 74/ 8376 265
2) Agnieszka Musiała – tel. 74/ 8376 441
11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 roku do godz. 15.00 na
adres Urząd Miasta i Gminy Niemcza ul. Rynek 10 58-230 Niemcza.
12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie powiadomiony.

