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Znak Sprawy: OR.2401.15.2022                                                         Konstantynów, dn. 01.07. 2022 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na świadczenie usługi psychologa 

 

w ramach projektu pn. „STREFA AKTYWNEGO SENIORA - rozwój usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie 

Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 

priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie zgodnie z umową o przyznanie pomocy 

nr 220/RPLU.11.02.00-06-0101/20. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie 

ul. Kard .St. Wyszyńskiego 2 

21-543 Konstantynów 

Województwo lubelskie, powiat bialski 

NIP: 537-15-84-038 

REGON: 002301013 

e-mail: klubseniora@ugkonstantynow.pl 

Tel. 83 344 41 92 wew. 31 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi psychologa, w szczególności wsparcie 

dla uczestników Projektu „STREFA AKTYWNEGO SENIORA” uczęszczających do Klubu 

Seniora w Konstantynowie - 30 osób (założenie: 20 kobiet, 10 mężczyzn, w tym 4 osoby 

niepełnosprawne) z Gminy Konstantynów. 

 

2. Celem usługi świadczonej przez psychologa jest wsparcie psychologiczne uczestników 

projektu „STREFA AKTYWNEGO SENIORA”. Wsparcie odbywa się w ramach spotkań 

indywidualnych oraz zajęć grupowych według potrzeb uczestników projektu oraz 

poradnictwo obejmujące funkcjonowanie rodziny służące identyfikacji źródeł 

niepowodzeń, motywowaniu do udziału w projekcie, zmiany życiowej, wskazaniu metod 

rozwiązywania problemów.  

 

3. Ilość uczestników korzystających z porad: maksymalnie  30 osób (20 kobiet, 10 mężczyzn, 

w tym 4 osoby niepełnosprawne). 

 

4. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31 października 2023 r. 

 

5. Planowana ilość godzin: 6 godzin co 2 tygodnie, łącznie 12 godzin w miesiącu. Godzina jest 

rozumiana jako godzina zegarowa. Łącznie w okresie realizacji usługi przewidziano: 228 

godzin.  
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6. Świadczenie usług psychologa odbywa się w godzinach funkcjonowania Klubu Seniora  

w Konstantynowie tj.: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  

do 16:00. Usługa jest realizowana zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez 

Kierownika Klubu Seniora.  

 

7. Miejsce świadczenia usługi: Klub Seniora w Konstantynowie ul. Stanisława Platera 7, 21-

543 Konstantynów. 

 

 

III. TERMIN REALIZACJ ZAMÓWIENIA 

Zadanie realizowane będzie od podpisania umowy do 31 października 2023 r. 

 

IV. OFERTA 

1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (płatności będą realizowane 

wyłącznie w złotych polskich). 

2. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie kwoty 

zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 

3. Oferta musi zawierać wszystkie koszty z opłat i podatków np. podatku od towarów i usług, 

podatek dochodowy pracownika oraz składki ZUS pracownika i pracodawcy, koszty 

związane z dojazdem do miejsca wykonywania usługi. Przy dokonywaniu wyceny 

przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu 

zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające  

z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę – obciążają 

Wykonawcę. 

 

V.  KRYTERIA OCENY OFERT 

1.  Cena – 100 %.  

2.  Za cenę przyjmuje się wielkość podaną przez wykonawcę w formularzu oferty, jako cenę 

brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa ceną. 

4. Jeżeli dwie lub więcej ofert będzie zawierało jednakową cenę, zamawiający poprosi 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty o złożenie ofert dodatkowych, oraz poda wszelkie 

informacje o terminie, formie i sposobie złożenia ofert dodatkowych. 

5. W ofercie dodatkowej Wykonawca nie może podać ceny wyższej niż w ofercie.  

6. W przypadku złożenia ofert dodatkowych Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, 

który złożył ofertę z najniższą ceną. 

 

VI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

2. Oferty należy składać  

a) w formie podpisanych skanów na adres e-mail: klubseniora@ugkonstantynow.pl 

b) pocztą tradycyjną, kurierską na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Konstantynowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów (należy 

przesłać w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

opisane ,, OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PSYCHOLOGA”) 

c) osobiście, pokój nr. 5 
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do dnia 11lipca 2022 r. do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie pozostaną bez 

rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem 

nieważności. 

 

VII. DODATKOWE WARUNKI 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada co najmniej: 

a) wykształcenie wyższe o kierunku psychologia; 

b) doświadczenie co najmniej 2 letnie w zakresie poradnictwa psychologicznego 

rozumianego jako okres co najmniej 24 miesięcy przeprowadzonego wsparcia 

psychologicznego.  

2. Jeżeli do prowadzenia wsparcia przewidziana zostanie większa liczba psychologów, każdy 

z nich ma spełniać warunki, o których mowa w pkt 1. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn.  

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych 

przez Wykonawcę dokumentów wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę: 

a)  jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

b) Wykonawca nie złoży wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, 

c) Wykonawca nie odpowie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1)  Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Na świadczenie usług 

psychologa”, realizowanego w ramach projektu pn. „STREFA AKTYWNEGO SENIORA 

– rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy 

Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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5) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie 

skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Zapytaniem ofertowym oraz nie narusza 

integralności protokołu oraz jego załączników; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

6) Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  


