Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K710/17 pn. „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ KIERUNEK”

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na postawie art. 138o ustawy Pzp.
Usługi społeczne na
„Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek
Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK”
Nr postępowania 2/2018
1.Zamawiający
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police
2.Nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług psychologa polegających na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek
Reintegracji dla 30 Uczestników/Uczestniczek Projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK”
3.Rodzaj i tryb udzielenia zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy Pzp.
4.Zakres i wielkość zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa polegających
na
opracowaniu
Indywidualnych
Ścieżek
Reintegracji
dla
30
Uczestników/Uczestniczek Projektu – osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy
społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tzw.
oddalone od rynku pracy oraz osoby z niepełnosprawnościami.
2) Usługa będzie realizowana w ramach projektu „KOMPAS – WYZNACZ SWÓJ
KIERUNEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
3) Usługa powinna być wykonywana zgodnie z założeniami programowymi dla Osi VII
Włączenie społeczne oraz z wytycznymi RPO WZ 2014 – 2020.
4) Zakres usługi:
a) Stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego Uczestnika/Uczestniczki
projektu.
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b) Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, rozmowy wspierającej/ew. modyfikacja
planu oraz stworzenie opinii dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu
w następujących jego etapach realizacji:
• rozpoczęcie udziału w projekcie (diagnoza psychologiczna + ankieta ex-ante badająca
poziom kompetencji społecznych + wspólnie z pracownikiem socjalnym stworzenie
Indywidualnej Ścieżki Reintegracji),
• w trakcie udziału w projekcie (rozmowa wspierająca + ewentualna modyfikacja
Indywidualnej Ścieżki Reintegracji),
• po zakończeniu ścieżki wsparcia w projekcie (wystawienie opinii + ankieta ex post
badająca wzrost poziomu kompetencji społecznych + ankieta ewaluacyjna badająca
poziom satysfakcji z udzielonego wsparcia).
c) Współpraca z pracownikiem socjalnym w obszarze monitorowania postępów każdego
Uczestnika/Uczestniczki projektu.
d) Przy tworzeniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji należy uwzględnić w
szczególności następujące obszary:
• rodzaj
niepełnosprawności
(dotyczy
wyłącznie
Uczestników/Uczestniczki
z niepełnosprawnością),
• diagnozę sytuacji osobistej w obszarze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym
i zawodowym;
• szczególne problemy i bariery udziału w projekcie;
• zasoby i potencjał;
• predyspozycje;
• potrzeby;
• stan zdrowia.
e) Wymiar czasu pracy:
• Liczba Uczestników/Uczestniczek projektu: 30 osób.
• 6 godzin zegarowych na Uczestnika/ Uczestniczkę projektu (1 godzina = 60 minut), w
tym:
o 4 godziny zegarowe na bezpośrednią pracę z uczestnikiem oraz
o 2 godziny na opracowanie niezbędnej dokumentacji uczestnika.
• Razem: 180 godzin zegarowych realizacji usługi.
f) Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony z Wykonawcą
po wyborze oferty i będzie stanowił załącznik do podpisanej umowy.

5) Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
6) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych.
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7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób składania oferty został
określony w Instrukcji dla wykonawców będącej załącznikiem do treści ww.
ogłoszenia.
5. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy r. do dnia 30.11.2018 r.
6. Kryteria oceny ofert:
1. Cena – 100%
7. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka
2a, 72-010 Police, w terminie do dnia 18.04.2018 do godziny 12.00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach, ul. Siedlecka 2a,
72-010 Police, w dniu 18.04.2018 , pok nr 307, o godzinie 13.00. Otwarcie ofert jest
jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
8. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Z wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu oraz
instrukcji dla wykonawców zostanie zawarta umowa.
3. Osoba do kontaktów: p. Anna Maciaszek, tel. 91 42 43 840, email:
amaciaszek@opspolice.home.pl;
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