Zapytanie ofertowe 1/05/2022 dot. zatrudnienia na stanowisku doradcy
zawodowego/psychologa/coacha osób niepełnosprawnych będących
studentami uczelni wyższej
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” projektu "Studiuję niezależnie" - usługi
asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim –
kontynuacja 4 współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie psychologa.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)

Posiadają wyższe wykształcenie kierunkowe – magister psychologii;

b) Posiadają minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe;
c)

Posiada minimum 4 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy przy rehabilitacji społecznej osób
z niepełnosprawnościami lub osób chorych w środowisku akademickim lub pedagoga;

d) Wykonawcy pozostają osobami fizycznymi, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w
szczególności osoby, które zostaną zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku
cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione. Wykonawcy staną się personelem merytorycznym
Oferenta w myśl Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
e)

a)

Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie. Zamówienie nie może zostać udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w
szczególności poprzez uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zasady zawierania umów i zakres obowiązków
3.1 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy, której zakres godzinowy wynosić będzie do 100 godzin
miesięcznie w okresie do 31.03.2023;
3.2 Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy zlecenia lub umowy ramowej o współpracy, a
dopiero w momencie pojawienia się konkretnego zapotrzebowania na wykonywania zadań właściwej
umowy zlecenia;
3.3 Zmawiający przewiduje możliwość rozwiązania każdej umowy z wykonawcą w szczególności w
przypadku, gdy Zamawiający lub uczestnicy projektu nie będą zadowoleni z świadczonych przez
Wykonawcę usług;
3.4 Przewiduje się następujący ramowy zakres obowiązków w ramach zatrudnienia:
Prowadzenie wsparcia coachingowego/psychologicznego dla beneficjentów projektu;

b) Raportowanie koordynatorowi regionalnemu ilości zrealizowanych godzin wparcia zgodnie z wytycznymi.
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4. Miejsce i termin składania ofert
4.1 Oferty (na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1) należy składać droga elektroniczną na adres
biuro@tnm.org.pl , lub osobiście w biurze Zamawiającego we Wrocławiu 53-439, ul. Grabiszyńska 163
pok. 210-215;
4.2. Termin składania ofert upływa 18 maja 2022 o godzinie 10:00.
5. Procedura wyboru ofert
5.1 W przypadku, gdy liczba ofert spełniających warunki ubiegania się o zamówienie będzie mniejsza lub
równa liczbie przewidzianych do zawarcia umów wybrane zostaną wszystkie oferty spełniające kryteria
udziału w postępowaniu oraz kryteria dostępu.
5.2 Jeżeli liczba złożonych ofert będzie większa, wybrane zostaną oferty spośród spełniających kryteria z
najwyższa oceną punktową O.
6. Kryteria oceny ofert
6.1 Kryteria dostępu, ich spełnienie jest obligatoryjne i warunkuje możliwość zawarcia umowy
a) Ckd Cenowe kryterium dostępu – cena godziny nie wyższa niż limit ustalony przez Zamawiającego,

6.2 Punktowa ocena oferty oblicza według następującego wzoru O = D z+Don+R+C
Gdzie:
O- ocena końcowa oferty;
Dz - Doświadczenie zawodowe oferenta jako psycholog:
a. Min. 4 letnie doświadczenie zawodowe - 5 pkt.
b. Każdy kolejny rok doświadczenia zawodowego dodatkowo 1 pkt.
maksymalnie 20 pkt.
Don – Doświadczenie oferenta w pracy jako doradca zawodowy/pedagog:
a.

Min. 4 letnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy/pedagog – 5 pkt.

b.

Każdy kolejny rok doświadczenia – 1 pkt. maksymalnie 20 pkt.

R – Dodatkowe szkolenia z zakresu psychologii/pedagogiki/doradztwa zawodowego
(udokumentowane) – 20 pkt.
C- Cena jednej godziny zegarowej:
a. Mieszcząca się poniżej 80% maksymalnej przeznaczonej przez zamawiającego - 40 pkt.
b. Mieszcząca się w przedziale 80-100% kwoty maksymalnej - 10 pkt.
c. Pozostałe przypadki 0 pkt.
Maksymalna wartość oceny oferty to O = 100 pkt.
7. Sposób informowania Wykonawców o wyborze oferty
7.1 Zamawiający informować będzie Wykonawców o wynikach postępowania drogą elektroniczną,
poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie.
7.2 Dane wybranych Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności
gospodarczej nie będą publikowane ani udostępniane osobom trzecim.
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