Słupsk, dnia 01.04.2020 r.
Rozeznanie rynku
na przeprowadzenie indywidualnego Poradnictwa psychologicznego
dla 60 Uczestników Projektu
„Mówię NIE dla wykluczenia. Stawiam na integrację!”
W związku z realizacją projektu „Mówię NIE dla wykluczenia. Stawiam na integrację!”
(projekt nr RPPM.06.01.02-22-0014/19) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie
06.01. Aktywna integracja, 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa), Fundacja Gryf
Słupskiej Edukacji z siedzibą w Słupsku będąca Partnerem w projekcie, zwraca się z
prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację Poradnictwa psychologicznego.
I.

Przedmiot rozeznania rynku

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należy:
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb poprzez opracowanie Indywidualnych Ścieżek
Reintegracji - dla 60 Uczestników Projektu, średnio 2 godz./osobę. W zakres
identyfikacji wchodzi: diagnoza potrzeb, potencjału Uczestników Projektu w
kontekście sytuacji rodzinnej, motywacji i lęków, mierzenie poczucia własnej
wartości, poziomu umiejętności miękkich
a) Wykonawca zobowiązany będzie opracować kartę Indywidualnej Ścieżki
Reintegracji (wspólnie z Doradcą zawodowym)
b) Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych
sytuacjach wynikających z oczekiwań Uczestników projektu, również w
soboty) w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników
projektu, jednakże w przedziale czasowym: 8:00 – 20:00.
c) Okres realizacji: 120 godz. w okresie od momentu podpisania umowy do
grudnia 2020 r. Miejsce realizacji: Słupsk lub inne wskazane przez
Zamawiającego miejsce zlokalizowane na terenie realizacji projektu –
psycholog musi być dostępny w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiającego i Partnerów (województwo pomorskie w następujących
powiatach: bytowski, słupski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński,
malborski, słupski, starogardzki, tczewski, sztumski, nowodworski – zajęcia
stacjonarne będą odbywać się w tych powiatach - w zależności od
zrekrutowanych grup).
d) Przewiduje się możliwość realizacji części zajęć w sposób zdalny
(webinar/rozmowa telefoniczna) z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną
w Polsce.
2. Realizacja usługi aktywnej integracji – poradnictwo psychologiczne - dla 60
Uczestników Projektu, średnio 4 godz./osobę. Zadanie obejmuje indywidualne
wsparcie doradcze dla Uczestników Projektu mające na celu udzielenie wsparcia w
wykorzystaniu psychofizycznych dyspozycji, pełnieniu ról społecznych, dostosowaniu
się do wymogów społeczeństwa, rozwiązaniu problemów, podejmowaniu decyzji oraz

pomoc Uczestnikom Projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej
sytuacji spowodowanej utratą pracy.
Zakres wsparcia: pobudzanie i zachęcanie do aktywnego udziału w życiu społecznym,
kulturalnym i zawodowym, podnoszenie poziomu samooceny i pewności siebie,
nauka asertywności, umiejętności wyznaczania celów, motywacji do udziału w
projekcie i kontynuacji rozwoju osobistego i zawodowego po zakończeniu udziału w
projekcie.
a) Wykonawca zobowiązany będzie opracować kartę wsparcia.
b) Realizacja zajęć w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych
sytuacjach wynikających z oczekiwań Uczestników projektu, również w
soboty) w godzinach dostosowanych do możliwości dojazdowych uczestników
projektu, jednakże w przedziale czasowym: 8:00 – 20:00.
c) Okres realizacji: 240 godz. w okresie od momentu podpisania umowy do
grudnia 2020 r. Miejsce realizacji: Słupsk lub inne wskazane przez
Zamawiającego miejsce zlokalizowane na terenie realizacji projektu –
psycholog musi być dostępny w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiającego i Partnerów (województwo pomorskie w następujących
powiatach: bytowski, słupski, chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński,
malborski, słupski, starogardzki, tczewski, sztumski, nowodworski – zajęcia
stacjonarne będą odbywać się w tych powiatach - w zależności od
zrekrutowanych grup).
d) Przewiduje się możliwość realizacji części zajęć w sposób zdalny
(webinar/rozmowa telefoniczna) z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną
w Polsce.
II.

Warunki stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca, musi spełniać poniższe warunki/wskazać do realizacji zamówienia osobę
spełniającą warunki:
a)
b)
c)

d)
e)

posiadanie wykształcenia wyższego
posiadanie udokumentowanego minimum 2-letniego doświadczenia
zawodowego na stanowisku psychologa
posiadanie udokumentowanego minimum 2-letniego doświadczenia
zawodowego w pracy z grupą docelową, w tym znajomość technik pracy z
osobami z grupy docelowej (osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo)
doświadczenie w przygotowywaniu Indywidulanych Ścieżek Reintegracji
doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą jest zobowiązany
do dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających spełnienie
powyższych warunków.
III.

Pozostałe warunki zaangażowania psychologa
1. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia/cywilno-prawna.

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po dostarczeniu kompletów dokumentów
dotyczących zajęć realizowanych w danym miesiącu kalendarzowym - z miesięcznym
opóźnieniem w stosunku do miesiąc, którego dotyczy.
3. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, psycholog będzie zobowiązany do
stosowania rozwiązań proekologicznych przy realizacji zlecenia (np. wydruk
dwustronny, stosowanie papieru ekologicznego, ograniczenie liczby wydruków).
4. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zakłada się realizację części zajęć w
formie e-learningu/webinarium/rozmowy telefonicznej. Wykonawca zatem musi być
przygotowany na realizację części zajęć zdalnie (dokładna ilość godzin zostanie
podana w trakcie realizacji umowy).

IV.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
rozeznania rynku.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści rozeznania rynku i zostać przygotowana w
języku polskim.
4. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy –
Zamawiający nie pokrywa kosztów zabezpieczenia sprzętu, kosztów dojazdu,
wyżywienia i zakwaterowania Wykonawcy.
5. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową za godzinę zajęć brutto, wraz ze
wskazaniem ceny całkowitej.

V.

Miejsce oraz termin dostarczenia ofert
Ofertę należy złożyć:
a) Osobiście w Biurze projektu, ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
b) Przesłać pocztą na adres ul. Przemysłowa 9A, 76-200 Słupsk
c) Pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów)
wioleta.michalska@technik.slupsk.pl

na

adres

Ofertę należy złożyć do dnia 06.04.2020 r. do godz. 10:00.
VI.

Kontakt z Zamawiającym
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioleta Michalska, tel. 509423-510, e-mail: wioleta.michalska@technik.slupsk.pl

VII.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego

Słupsk, 01.04.2020 r.

