SUPERWIZOR/KA ASYSTENTÓW ŚRODOWISKOWYCH
Termin składania ofert
Do dnia 21-06-2018

Miejsce i sposób składania ofert:
1.Miejsce składania ofert:
Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”, 80-425 Gdańsk,ul. Mickiewicza 9/11 lub na
adres email: kkwieczorek@gmail.com
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu oraz dostarczeniu formularza ofertowego
(wzór oferty) wraz ze wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie pisemnej do
miejsca składania ofert. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w
zamkniętej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na
wybór superwizora/ki w ramach realizacji projektu „Gdański model
deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi”. Na kopercie oprócz powyższego opisu należy umieścić imię i
nazwisko oraz adres Oferenta. Złożenie oferty w formie elektronicznej polega na
dostarczeniu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – dopuszcza się
podpis tradycyjny(skan formularza) lub podpis elektroniczny.
3. Oferta musi być złożona do dnia 21-06-2018.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Działania wynikające z zapytania ofertowego Oferent zobowiązuje się wykonać
osobiście.
7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za
wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
9. Oferta wymaga czytelnego podpisu osoby aplikującej na stanowisko
superwizora/ki.

10. W przypadku drobnych uchybień formalnych polegających na braku lub błędnej
numeracji stron lub braku podpisu za zgodność z oryginałem, oferent może zostać
wezwany do uzupełnienia oferty w siedzibie zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych
liczonych od dnia wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.
11. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia z
uwagi na ograniczone środki finansowe oraz konieczność spełnienia Wytycznych
dotyczących kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 a także do rezygnacji z zamówienia bez
podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
13. O wyborze oferty Oferent zostanie powiadomiony telefonicznie do
dnia 25-06-2018.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Wieczorek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tel. 505 034 567

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór superwizora pracy asystentów środowiskowych
w ramach unijnego projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług
świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” Przewiduje się
zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór superwizora w celu zapewnienia zespołowi asystentów
środowiskowych wsparcia merytorycznego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie superwizji głównie w formie działań
grupowych, dla zespołu asystentów środowiskowych.
Pozostałe zadania związane z realizacją usługi:
- prowadzenie ewidencji godzin i zadań wykonywanych na rzecz projektu i
przekazywanie jej Zamawiającemu,
- ścisła współpraca z wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany okres realizacji zamówienia od maja 2018 roku do 30 września 2020
roku, z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Szczegółowy
harmonogram realizacji zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy zamówienia.

Załącznik:
- Wzór oferty.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

I. Kryteria niezbędne:
a) Wykształcenie wyższe magisterskie – ukończenie kierunku lekarskiego lub
psychologii.
b) Certyfikat Psychoterapeuty.
c) Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami
psychicznymi w warunkach ambulatoryjnych lub środowiskowych.
d) Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu superwizji.
II. Kryteria dodatkowo punktowane:
a) Tytuł specjalisty psychologa klinicznego lub specjalisty psychiatrii.
b) Certyfikat Superwizora/ki.

Wiedza i doświadczenie
I)Wykonawca zobowiązany jest wraz ofertą przedłożyć Zamawiającemu:
ad a), b) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia
studiów, certyfikatu psychoterapeuty.
ad c), d) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia
umowy cywilnoprawnej potwierdzające spełnienie kryteriów lub pisemne
oświadczenie składającego ofertę o posiadanym doświadczeniu.
II) Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.
III) Złożą oświadczenie o wykonywaniu pracy w wymiarze nieprzekraczającym 276
godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień
umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie instytucji finansującej
Projekt

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Złożenie oferty polega na wypełnieniu formularza ofertowego (wzór oferty) oraz
przesłaniu całego dokumentu wraz ze wszelkimi wymaganymi, potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem załącznikami i wymaganymi oświadczeniami.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną oraz doświadczeniem
Wykonawcy w realizacji usług odpowiadających swoim rodzajem, przedmiotowi
zamówienia.
2. Kryterium Waga (%)
- Cena ofertowa: 60 %
- Doświadczenie: 40 %
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:
P = OPc + OPd gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa”
OPd - ocena punktowa za kryterium ”Doświadczenie”.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania - 100

4. Sposób obliczenia punktów wg kryterium ceny:
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN w kwocie
brutto;
- cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
- cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia,
- w kryterium „Cena ofertowa (C)” zostanie zastosowany wzór:
najniższa cena oferowana
C= ------------------------------------- x 100 x 60%
cena badanej oferty

Sposób obliczenia punktów wg kryterium doświadczenia:
W kryterium „Doświadczenie (D)”, ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie
oświadczenia wypełnionego we wzorze oferty oraz załączonych dokumentów.
Liczba punktów wg kryterium "Doświadczenie" obliczona zostanie w następujący
sposób:
Punkty za spełnienie kryterium II a), b):
 Oferent jest specjalistą psychologii klinicznej lub/i posiada tytuł specjalisty
psychiatrii – 20 punktów.
 Oferent posiada certyfikat superwizora – 20 punktów.

Wykluczenia
Zamawiający odrzuci oferty, które:
1. Zawierają treść niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
2. Zostały złożone po terminie składania ofert.
3. Są nieważne na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA WSPIERANIA RODZIN "PRZYSTAŃ"

Adres
80-425 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu
505034567

NIP
5833066020

Tytuł projektu
Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi.

