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Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności  
na diagnozę psychologiczną dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie pod kątem 

uczestnictwa w zajęciach „Ku dorosłości” oraz „Wolontariat” w ramach projektu „Samodziel ne życie – 
program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” 

w roku szkolnym 2013/2014 
  
Zamawiający: 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny 
ul. Siostry Faustyny 3 
30-608 Kraków 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest diagnoza psychologiczna dla wychowanek MOW im. Św. Siostry Faustyny w 
Krakowie pod kątem uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych „Ku dorosłości” oraz „Wolontariat” w ramach 
projektu „Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” w roku 
szkolnym 2013/2014. 
- Łączna liczba wychowanek, które należy przebadać – ok. 30 osób, 
- Termin wykonania diagnozy – od 20 maja 2013 r. do 15 września 2013 r. 
 
Diagnoza ma obejmować: 
- grupowe badania psychologiczne testowe (wraz z obliczeniem wyników) na podstawie testów posiadanych przez 
MOW, 
- obserwację psychologiczną i rozmowy indywidualne (w tym sporządzenie notatki), 
- interpretację wyników badań i opracowanie opinii psychologicznej, 
- udzielenie informacji zwrotnej badanym wychowankom (powtórne spotkanie). 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 
II. Warunki udziału: 
 
1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  
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: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu 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. 
 
2. Ze względu na sposób finansowania zajęć, nie będą mogły ich prowadzić osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy w instytucji uczestniczącej w realizacji POKL, chyba że nie będzie zachodzić konflikt interesów 
lub podwójne finansowanie (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL z 
dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz Zasad Finansowania POKL z dnia 24 grudnia 2012 r.) – dotyczy osób fizycznych, w 
tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w projekcie wykonywać będą zlecenie 
osobiście i stanowić będą personel projektu. 
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3. Konieczna jest akceptacja następujących warunków współpracy (ujętych w umowie regulującej prawa i 
obowiązki stron): 
 
- uzgodnienie terminów badań i spotkań z Zamawiającym, 
- przeprowadzenie wszystkich części diagnozy, w których konieczny będzie kontakt z wychowankami na terenie 
MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie, w konsultacji z psychologami pracującymi w MOW oraz dyrekcją MOW, 
- prowadzenie dokumentacji dot. udzielonego wsparcia w oparciu o dokumenty przekazane przez MOW (przede 
wszystkim: listy obecności, karty czasu pracy, ewidencja godzin pracy zgodna z wymogami określonymi w 
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki /jeśli dotyczy/). 
 
4. Osoba prowadząca badania musi posiadać odpowiednie kwalifikacje – wyższe wykształcenie psychologiczne 
uprawniające do diagnozowania młodzieży. 
 
5. Istotne będzie również poparte referencjami doświadczenie wskazanej osoby w zakresie diagnozowania 
predyspozycji wychowawczych i zawodowych młodzieży niedostosowanej społecznie w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert. 
 
III. Zamawiaj ący, w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. II wymaga przedłożenia odpowiedzi 
na Zapytanie ofertowe zawierającej co najmniej: 
 
1. Dane Wykonawcy, dane kontaktowe, 
2. Opis wykształcenia potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje osoby, która będzie prowadzić diagnozę, 
poparte kserokopiami/skanami odpowiednich dokumentów, 
3. Opis doświadczenia ww. osoby w zakresie diagnozowania predyspozycji młodzieży niedostosowanej społecznie 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z całością niniejszego Zapytania ofertowego i akceptacji wszystkich warunków 
w nim określonych, 
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Zapytania ofertowego, 
6. Przewidywaną liczbę godzin (60 min.), którą wykonawca zamierza poświęcić na badanie, sporządzenie 
dokumentacji i ustną informację zwrotną dla jednej wychowanki, przemnożoną przez wysokość wynagrodzenia za 
godzinę pracy. Cena wyrażona jest w PLN i obejmuje wszystkie składniki zależne od statusu prawnego 
Wykonawcy, w szczególności takie jak składki ZUS /w tym ZUS płatnika/, podatki /w tym VAT/). 

 
Niespełnienie któregoś z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy 
z postępowania. 
 
III. Ocena ofert 
 
1. Spełnianie warunków wymienionych w pkt. II. 1. – II. 4. jest obligatoryjne. Ich brak skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. Dodatkowo, pkt II. 5. i II.6. podlegać będą ocenie, o której mowa poniżej.   
 
Pozostałe warunki zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria punktowe: 
 

Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

Doświadczenie 50 
Efektywność i cena brutto 50 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie łącznie największą liczbę punktów w ramach obu 
kryteriów. 
 
Szczegółowa punktacja dot. kryterium doświadczenia: 
Poprzez doświadczenie rozumiemy liczbę wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
zdiagnozowanych w kierunku udziału w zajęciach terapeutycznych przez wskazaną do wykonania tego zadania 
osobę w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 
 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, w której podana liczba osób jest najwyższa. 
Pozostałe ważne, nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów 
wynikające z działania: 
 

Pof = Dof/Dmax*50 
 
gdzie:  
Pof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Dof – liczba zdiagnozowanych osób w badanej ofercie, 
Dmax – maksymalna liczba zdiagnozowanych osób spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert. 

 
Na etapie składania oferty wystarczające jest oświadczenie o liczbie zdiagnozowanych osób. Zamawiający 
zastrzega sobie jednak prawo do żądania dokumentacji potwierdzającej przedstawione dane oraz referencji 
na etapie podpisywania umowy. 
 
 Szczegółowa punktacja dot. kryterium efektywności i ceny brutto: 
 
Poprzez efektywność i cenę rozumiemy wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie kompletnej diagnozy jednej 
wychowanki, tj. przewidywaną liczbę godzin (60 min.), którą wykonawca zamierza poświęcić na badanie i 
dokumentację przemnożoną przez wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy. Cena wyrażona jest w PLN i 
obejmuje wszystkie składniki zależne od statusu prawnego Wykonawcy, w szczególności takie jak składki ZUS /w 
tym ZUS płatnika/, podatki /w tym VAT/). 
 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje ważna, nieodrzucona oferta, której cena jest najniższa. Pozostałe ważne, 
nieodrzucone oferty otrzymają zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku liczby punktów wynikające z działania: 
 

PCof = Cmin/Cof * 50 
 
gdzie:  
PCof – liczba punktów, które otrzyma dana oferta, 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych, nieodrzuconych ofert, 
Cof – cena ocenianej oferty. 
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Uwagi końcowe: 
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie jest Zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres 
lukputyra@wp.pl. 
3. Oferty można składać do godz. 10.00 dnia 17.05.2013 r. listem poleconym na adres Zamawiającego, z 
dopiskiem „oferta – diagnoza psychologiczna 2013” lub osobiście w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego. W 
każdym z przypadków decydującą jest data wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
4. O wynikach postępowania zostaną niezwłocznie powiadomieni wszyscy potencjalni Wykonawcy, którzy złożą 
ofertę w określonym w Zapytaniu ofertowym terminie.  
 
Dane do kontaktu: 
Łukasz Putyra 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie 
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków 
tel./faks 12-266 30 29  
e-mail: lukputyra@wp.pl 
 
 

Kraków, dnia 26.04.2013 r. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
 

…………………………… dnia …………………………….. 
 
 
 

 
…………………………………………………. 
Dane Wykonawcy 
 
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności na diagnozę psychologiczną dla wychowanek 
MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie pod kątem uczestnictwa w zajęciach „Ku dorosłości” oraz „Wolontariat” w 
ramach projektu „Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” 

w roku szkolnym 2013/2014 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Ja niżej podpisana/y 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
oświadczam, że nie jestem nie jest  powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
osobowe lub kapitałowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy 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:   

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
…………………………………………………….. 
podpis Wykonawcy 
 


