Laskowa, dn. 08.10.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/10.1.3
Wójt Gminy Laskowa ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Świadczenie
indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym przeprowadzenie diagnozy dla dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w wieku szkolnym w ramach pomocy psychologicznej” w
ramach projektu „Super umysł” nr RPMP.10.01.03-12-0405/19 realizowanego przez Gminę Laskowa w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Beneficjent jest Zamawiającym w rozumieniu PZP, zamówienie przekracza wartość 50 tys. zł netto i
jednocześnie nie przekracza wartości 130 tys. zł netto i jest prowadzone zgodne z procedurami
wewnętrznymi oraz zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 85121270-6) – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące indywidualnych konsultacji
psychologicznych z uczestnikami projektu „Super umysł” . Zajęcia z psychologiem dla uczestników są
niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji
wskaźników.

ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Laskowa, 34- 602 Laskowa 643, NIP: 737-12-83-697
Tel. 18 3333 231
Mail. m.orzel@laskowa.pl
Osoba do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem: Marta Orzeł- Zboś

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych z
uczestnikami projektu „Super umysł”: uczniami i uczennicami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ze szkół podstawowych w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2022 (łącznie 1 440 godzin
lekcyjnych) w formule 6 spotkań po 2 godz. lek. dla 120 uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Szczegółowy opis zamówienia:
Konsultacje mają na celu ogólną ocenę rozwoju psychologicznego w sferach: poznawczej, emocjonalnej i
społecznej oraz deficyty w ich zakresie, z użyciem w diagnozie testów psychologicznych dla określonych
grup wiekowych dających możliwość określenia w sposób obiektywny mocnych i słabych stron każdego
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ucznia. Testy mają badać m. in. wskaźnik ogólnego ilorazu inteligencji zarówno płynnej jak i
skrystalizowanej, temperament wraz z jego wymiarami, inteligencję emocjonalną, inteligencję wieloraką
(wg. koncepcji Gardnera), itp. Celem konsultacji będzie ponadto określenie mocnych stron wraz z
propozycjami dalszego rozwoju lub kompensacji, wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i
uczennic, rozwoju emocjonalnego, rozwijanie nawyku samokontroli emocji i umiejętności radzenia sobie
z trudnymi uczuciami, eliminowanie napięć emocjonalnych oraz negatywnych sądów poznawczych;
wspomaganie rozwoju społecznego: rozwijanie umiejętności komunik., uważnego słuchania,
rozwiązywania konfliktów interpersonalnych czy niwelowania słabych stron.
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji stworzona zostanie Karta Rozwojowa Ucznia (dokument
obowiązkowy, zawierający ogólną ocenę psychologiczną ze wskazaniami dotyczącymi dalszego
funkcjonowania ucznia oaz możliwych kierunków oddziaływań) wykazany jako wskaźnik specyficzny dla
projektu dla każdego ucznia/uczennicy biorącego udział we wsparciu psychologicznym. W ramach
wsparcia każdy uczeń/uczennica, jak również Zamawiający otrzyma podpisaną przez psychologa,
indywidualnie opracowaną przez psychologa Kartę Rozwojową Ucznia (w sumie w dwóch egzemplarzach
każda). Na konsultacje, w razie potrzeby, dzieci mogą przyjść z rodzicami (zapewnione będzie wsparcie
emocjonalne, informacyjne i instrumentalne).
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom
niezbędnych materiałów dydaktycznych (jeśli dotyczy) stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju
świadczonej usługi wsparcia.
Zajęcia odbywać się w przystosowanych do prowadzenia takich zajęć salach w pięciu szkołach na terenie
Gminy Laskowa biorących udział w projekcie według następującego podziału godzinowego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej/Szkoła Podstawowa, Laskowa 2 (720 godz. lek.)
Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Kamionce Małej, Kamionka Mała 134 (216 godz. lek.)
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Żmiącej, Żmiąca 128 (216 godz. lek.)
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sechnej, Sechna 140 (144 godz. lek.)
Szkoła Podstawowa im. Świętego Józefa w Krosnej, Krosna 109 (144 godz. lek.)
Szczegółowy harmonogram świadczonych usług zostanie opracowany w uzgodnieniu z Wykonawcą.
Zamawiający informuje, że ze względu na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii w związku z COVID-19, w trosce o zdrowie i życie Uczestników Projektu oraz Wykonawców, do
dnia jego odwołania na podstawie stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia, wykonywanie usług
polegających na przeprowadzaniu konsultacji psychologicznych może być realizowane w formie
elektronicznej (zdalnej), pod warunkiem akceptacji zmiany formy na elektroniczną (zdalną) przez
Zamawiającego. W takim przypadku zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu
realizacji szkoleń/kursów w formie elektronicznej jeżeli uzna, że istnieją przesłanki dalszego ich
prowadzenia w takiej formie. Zajęcia w formie elektronicznej (zdalnej) mogą się odbywać wyłącznie ze
wskazanej przez Zamawiającego sali lekcyjnej jednej ze Szkół Podstawowych biorących udział w
projekcie.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
1. Wykonawca oświadczy pisemnie, iż jest uprawniony do wykonywania wymaganej przedmiotem
zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi, dysponuje
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zdolnością lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wymagania niezbędne spełni osoba, która: posiada prawo wykonywania zawodu psychologa w
rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów oraz posiada wykształcenie wyższe: na kierunku psychologia (dyplom ukończenia studiów
wyższych);
2. Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki
cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka
organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli, o czym Wykonawca oświadczy pisemnie.
3. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania. Niedopuszczalne
jest modyfikowanie treści zapytania (np. usuwanie poszczególnych pozycji) ani pozostałych załączników.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zapytanie ofertowe (część opisowa i część ofertowa jako integralna część oferty oraz ewentualnej
umowy) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (strony ponumerowane i zaparafowane) powinno
być umieszczone w zamkniętej kopercie na której należy umieścić napis: „Oferta złożona w
postępowaniu dotyczącym realizacji wsparcia w ramach projektu „Super umysł”. Zapytanie Ofertowe
nr 1/10/10.1.3. Nie otwierać przed dniem 18.10.2021 r., godz. 10:00” lub w postaci skanu
przygotowanej j.w. oferty (z wyłączeniem koperty) złożonej z wykorzystaniem funkcjonalności składania
ofert portalu Baza Konkurencyjności.
6. Zapytanie ofertowe należy dostarczyć drogą pocztową, osobiście w Sekretariacie (I piętro) Urzędu
Gminy Laskowa, 34-602 Laskowa 643 lub z wykorzystaniem funkcjonalności składania ofert portalu Baza
Konkurencyjności do dnia 18.10.2021 r., godz. 10:00 (godziny pracy biura Zamawiającego to 8:00 - 16:00,
od poniedziałku do piątku).
7. Jakiekolwiek odstępstwo opisanych warunków złożenia oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze
względu na brak spełnienia kryteriów formalnych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na następującą liczbę godzin lek. zajęć
w zależności od miejsca realizacji usługi:
Nazwa zadania
Zadanie częściowe nr 1
Zadanie częściowe nr 2
Zadanie częściowe nr 3

Liczba
uczestników
30
30
18

Liczba godz.
lek.
360
360
216

Zadanie częściowe nr 4
Zadanie częściowe nr 5
Zadanie częściowe nr 6

18
12
12

216
144
144

Miejsce realizacji usługi
Szkoła Podstawowa w Laskowej, Laskowa 2
Szkoła Podstawowa w Laskowej, Laskowa 2
Szkoła Podstawowa w Kamionce Małej,
Kamionka Mała 134
Szkoła Podstawowa w Żmiącej, Żmiąca 128
Szkoła Podstawowa w Sechnej, Sechna 140
Szkoła Podstawowa w Krosnej, Krosna 109
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9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
11. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale
ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
13. Okres związania ofertą wynosi 14 dni.
14. Zamawiający zastrzega kary umowne za:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 25%
wynagrodzenia umownego,
b) opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, lub nie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie
z ustalonym harmonogramem bez uzasadnionej przyczyny w wysokości 3% wynagrodzenia umownego za
każde zdarzenie (każdy dzień braku ustalonej wcześniej, zgodnie z terminem gotowości, realizacji
zamówienia).
15. Przewiduje się możliwość zmiany (przesunięcia) terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy
Zamawiający Beneficjent dokona zmiany terminu realizacji projektu.
16. Przewiduje się możliwość zmian ustalonych pierwotnie harmonogramów wsparcia na wniosek każdej
ze stron, z zachowaniem zadeklarowanego terminu gotowości.
17. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
w postaci aneksów podpisanych przez obie strony.
4. Informacje o kryteriach oceny ofert oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty.
1. Kryterium cena - waga punktowa 60 pkt.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami (w pełnej
kwocie brutto). Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Co2 : Co1) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie, Co2 – najniższa cena spośród ważnych ofert, Co1 – cena
obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena
wynosi 60.
2. Kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia waga punktowa 10 pkt.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta, zawierająca najwyższą liczbę godzin dla których zrealizowano
wsparcie zbieżne i tożsame z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia
oferty przez trenera, którego dokumenty zostały załączone do oferty. Wykonawca zobowiązany jest wraz
ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty wskazanego prowadzącego (lub własne, jeżeli
ofertę składa osoba fizyczna), potwierdzające spełnienie przez nich tego warunku (m.in. referencje, kopie
umów o pracę/umów cywilno-prawnych itp. wraz z CV oraz dokumentami poświadczającymi wymagane
doświadczenie).
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Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:
D = (Do1 : Do2) x 10
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie, Do1 – doświadczenie (liczba osób) badanej oferty, Do2 –
maksymalne doświadczenie (największa liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów
do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 10.
3. Kryterium: gotowość do realizacji zamówienia - waga punktowa 30 pkt.
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach
kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo
wezwania do zrealizowania usługi w danej lokalizacji, a dniem rozpoczęcia usługi (przykładowo, jeżeli
Wykonawca wskaże w ofercie okres 7 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć
termin realizacji najwcześniej na dzień wypadający 7 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w
przypadku niezrealizowania usługi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca
podlega karze umownej), zgodnie ze wzorem:
Punkty przyznawane za kryterium gotowości będą liczone wg następującego wzoru:
G = (Go2 : Go1) x 30
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie, Go2 – najwyższa gotowość (najmniejsza liczba dni) spośród
ważnych ofert, Go1 – gotowość (liczba dni) badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania
przez Wykonawcę w kryterium gotowości wynosi 30.
5. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających i dodatkowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie zapisu punktu
6.5, podpunktu 7. g) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 w przypadku dotychczasowej realizacji umowy związanej z przedmiotowym zapytaniem
ofertowym bez uchybień, tj. protokolarnego odbioru bez uwag usługi realizowanej dla danej grupy.
Zamawiający informuje, że maksymalna liczba UP w ramach projektu to 120 dzieci. Zamawiający
przewiduje również możliwość zwiększenia maksymalnej wartości zamówienia podstawowego w ramach
każdej z części, nie więcej jednak, niż o 25% wartości maksymalnych.
6. Informacje w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia elementów zamówienia podwykonawcom przy
zachowaniu wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
7. Informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny.
1. Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie przedmiotu
umowy, łącznie z opodatkowaniem i kosztami pracodawcy jeśli takowe występują.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w
oparciu o zapisy niniejszego zapytania ofertowego, podając je w zapisie liczbowym i słownie, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zaproponowana cena zostanie wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza złożenia
oferty zawierającej cenę w innej walucie niż wskazana powyżej. Złożenie oferty z ceną wyrażoną w
walucie innej niż polski złoty skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
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4. Zaproponowana przez Wykonawców cena jest ceną jednostkową za przeprowadzenie jednej godziny
lekcyjnej zajęć określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w tym koszt przeprowadzenia testów psychologicznych oraz opracowanie Kart
Rozwojowych Uczniów dla wszystkich uczniów i uczennic objętych wsparciem przez Oferenta. W
przypadku powstania obowiązku ponoszenia przez Zmawiającego kosztów pracodawcy np. składek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, Wykonawca zobowiązany jest do
wliczenia tych kosztów do ceny ofertowej brutto.
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
7. Wykonawca wraz z ofertą składa informację, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku, albo informację o tym, że
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
8. Informacje w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie przewiduje się wadium/zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji cen w przypadku przekroczenia przez najkorzystniejszą
ofertę kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający
przewiduje możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania w sytuacji kiedy cena
najkorzystniejszej oferty po negocjacjach nadal przekraczać będzie kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia
postępowania.
3. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną największą liczbę
punktów.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
ofertowego. Formą kontaktu z Wykonawcami przewidzianą przez Zamawiającego jest kontakt przy
pomocy poczty elektronicznej wskazanej w danych teleadresowych Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów
nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą
wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert i realizacji szkolenia objętego
zapytaniem ofertowym.
6. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na portalu Baza Konkurencyjności.
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