Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole

Opole, 30.08.2019r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Nr 2/2019
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości
30.000 euro. na sporządzenie opinii psychologicznej o posiadaniu predyspozycji
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sporządzeniu opinii dla:
- kandydatów na rodzinę zastępczą
- kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia w/w funkcji.
Opinia winna być sporządzona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe
magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym

(dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów oraz
oświadczenie o posiadaniu 2-letniego doświadczenia, ze wskazaniem gdzie zostało zdobyte dołączone
do oferty).
Szacuje się sporządzenie do 15 opinii.
2. Termin realizacji zamówienia : od 01 października 2019r. do 13 grudnia 2019r.
3. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy : cena za jedną opinię
Warunki realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posługują się językiem polskim w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa;
- posiadają pełną zdolność do czynności prawych;
- stan zdrowia pozwala na wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia;
- posiadają prawo do wykonywania zawodu zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 200lr. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U . z 2001 r., Nr 73, poz.763 ze zm.);
W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą
być potwierdzone za „zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę wyżej
wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą - formularzem ofertowym dokumentów oraz oświadczeń
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić stosowną opinię do 30 dni od daty zgłoszenia.
4. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z wyceną winna zostać sporządzona zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
2 .Składana oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik do
niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca powinien złożyć ofertę do dnia 13.09.2019r. do godz. 13.30 w zamkniętym,
zabezpieczonym przed otwarciem i nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie) osobiście
w siedzibie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera na adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcprople@pcpropole.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty, zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania
umowy.
Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy
na określonych warunkach wskazanych w ofercie i z podmiotem, do którego niniejsze Zapytanie
ofertowe zostało skierowane oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.
Niniejsza procedura nie rodzi roszczenia o zawarcie umowy.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

