ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8)
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec
NIP 615-201-52-52
e-mail fundacjaprobus@wp.pl
www.fundacjaprobus.eu
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Świadczenie pomocy psychiatrycznej na potrzeby realizacji projektu pn.
„Prowadzenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w
Kłodzku wraz z Lokalnymi Punktami dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
osób im najbliższym oraz świadków” współfinansowanego ze środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pomocy
psychiatrycznej świadczonej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem
oraz osobom im najbliższym.
2. Wykonawca udziela pomocy psychiatrycznej osobom dotkniętym następującym rodzajem
przestępstw: uszkodzenia ciała, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby
karalne, zgwałcenie i inne przeciwko wolności seksualnej, przemoc w rodzinie,
niealimentacja, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia oraz inne.
3. Do szczegółowych zadań Wykonawcy należy także: ocena uprawnienia do uzyskania
pomocy, czuwanie nad prawidłowym wypełnianiem wniosków, udzielanie podstawowych
informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym o procedurach
pomocy, instytucjach wsparcia, działaniu organów ścigania oraz należytego
zabezpieczenia danych osobowych, uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
4. Miejsce świadczenia usług:
Porady psychiatryczne mogą być udzielane w Ośrodku, w Lokalnych Punktach oraz
w miejscach świadczenia pracy specjalistów.
5. Okres świadczenia usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
6. Wymiar czasu pracy na potrzeby Okręgowego Ośrodka Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku: około 12 godzin miesięcznie.
IV. KODY CPV:
CPV 85121270-6: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełnienia:
Pomocy psychiatrycznej może udzielać osoba uprawniona zgodnie z
Zarządzeniem Nr 57/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września
2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień Rozdział 1 § 2 ust. 1 pkt. 27 (Biul. Inf. NFZ 2007 Nr 41,
poz. 57 ze zm.).
Wykonawca nie może powierzyć wykonania wszystkich lub niektórych czynności będących
przedmiotem zamówienia innym podmiotom bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie
pisemnej zgody Zamawiającego.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają powyższe warunki, a więc
posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Spełnienie warunków określonych w zaproszeniu Wykonawca potwierdzi składając stosowne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje i oświadczenie zawarte w punkcie IV "Formularza
cenowego", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
VII. Wykluczenia:
Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego
pełnomocnika,

lub zarządzającego, prokurenta,

4) 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.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
VIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawaniu punktacji:
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona
oceny ofert na podstawie kryterium ceny brutto za godzinę usługi - 100%
3)
IX. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres fundacjaprobus@wp.pl do dnia
15.10.2019 r. na formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1 do zaproszenia lub
osobiście do siedziby fundacji adres: Radomierzyce 7, 59-900 Zgorzelec.
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

X. Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca
z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,
uwarunkowana: działaniem siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego, niemożliwego do
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiającego wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy.
3. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie
strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności.
XI. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
Załączniki:

1. Załącznik nr 1. Formularz cenowy
Aleksandra Ratajczak
Prezes Fundacji
……………………………………………………….…
(podpis przedstawiciela Zamawiającego)

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

