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        Racibórz, dnia 17 września 2019 roku 

 

DA.2100.20.2019 

  

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji psychologa 
  

  

I. Zamawiający  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   

 ul. Klasztorna 6,  47 – 400  Racibórz                

II.  Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi psychologa w zakresie udzielania wsparcia 

rodzinom zastępczym oraz ich podopiecznym.  

III. Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują:  

- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,  

- co najmniej  pół roczny  staż pracy, w szczególności w pracy z rodziną i dzieckiem.  

2. Wraz z ofertą Wykonawca składa wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                  

w postępowaniu (bez dokumentów potwierdzających).  

IV.  Miejsce i termin wykonania zamówienia                              

1. Praca będzie wykonywana w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w wymiarze 20 godzin 

miesięcznie  – w terminach uzgodnionych   z Zamawiającym.  

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.  

V. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:   

Anna Marczok -  godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.00  

tel. 32 4152028,  e-mail:  pcpr@pcpr.raciborz.org.pl  

VI. Składanie ofert  

1. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem Formularza oferty załączonego do niniejszego 

Zaproszenia.   

2. Ofertę można  złożyć elektronicznie pod adres e-mail: pcpr@pcpr.raciborz.org.pl  lub 

osobiście  w siedzibie Zamawiającego, pok. 7  w terminie  do dnia 26  września 2019  roku do 

godz. 15.00,  

VII. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty 

związane  z realizacją zamówienia.   

2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała waloryzacji w całym 

okresie realizacji umowy.  
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VIII.   Istotne postanowienia umowy  

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do 

udokumentowania posiadanych kwalifikacji i doświadczeń opisanych w pkt. III, poprzez 

przedłożenie Zamawiającemu  dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych 

warunków,  

W przypadku, jeśli przedłożone dokumenty nie będą potwierdzały wymaganych warunków, umowa 

nie zostanie podpisana.  W takim przypadku Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, spełnia warunki udziału  w postępowaniu. 

 Umowa cywilnoprawna zawierać będzie istotne warunki: 

- określenie zakresu zamówienia; 

- warunki płatności – przelew na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od   

  dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku; 

- dopuszczenie możliwości rozwiązania umowy – w takim przypadku Wykonawcy  

  przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonania; 

- zobowiązanie Wykonawcy do stosowania przepisów RODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki   

1.  Formularz oferty  

2.  Oświadczenie  
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  

  

 

Oferta  

na świadczenie usługi psychologa 

 

Nazwa Wykonawcy: 

 

Adres: 

 

Telefon     Faks      

adres e-mail       

 

 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert  na świadczenie usługi psychologa. 

1. Oferuję wykonanie usługi  za cenę ................................. złotych brutto za godzinę. 

Słownie brutto za 1 godzinę: .......................................................................... złotych 

2. Cena oferty obejmuje, wszystkie koszty oraz świadczenia niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z dojazdem oraz ze wszystkimi kosztami 

towarzyszącymi, zgodnie z postanowieniami określonymi w  Zaproszeniu do składania 

ofert, w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień składania oferty. 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość__________________ data ____________                                

        

 _______________________________ 
 data i podpis składającego ofertę 
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Załącznik nr 1- Oświadczenie 

  

 

………………………………………………. 
Imię, nazwisko, adres zamieszkania  
 składającego ofertę 

 

                                                                          

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU  UPRAWNIEŃ 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 

psychologa 

 

oświadczam że: 

posiadam wymagane uprawnienia, doświadczenie i wiedzę niezbędną  do wykonania zamówienia, tj.: 

- wykształcenie wyższe na kierunku psychologia ; 

- co najmniej pół roczne doświadczenie w zakresie oceny rozwoju poziomu dziecka 

 

 

 

miejscowość________________________ dnia ____________________ 

 

 

         _______________________________      
                                 data i podpis składającego ofertę 

 

   


