
 
 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu 

Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie 

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno 

telefon: 95 765 25 78, e-mail: sekretariat@pcprchoszczno.pl 

 Choszczno, 13.07.2021 r. 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych 

w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina to fundament” 

nr 3/07/2021/PO 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w ramach rozeznania rynku 

zaprasza do przesłania swoich ofert na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych 

w ramach projektu pn. „Rodzina to fundament”  

I. Informacje o Zamawiającym  

1. Dane teleadresowe Zamawiającego: Powiat Choszczeński / Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 27a,  

73 – 200 Choszczno, tel./fax. 095 765 25 78, adres e-mail: 

sekretariat@pcprchoszczno.pl 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami: Panią 

Anitę Łubkowską-Klejna 

3. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

II. Opis zakresu usługi 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji 

psychologicznych w ramach projektu pn. „Rodzina to fundament” 

zwanego dalej „Projektem”. 

2. Konsultacje należy przeprowadzić dla uczestników projektu w łącznej 

ilości 40 godzin (1 godzina= 60 minut). 

3. Termin realizacji Programu: czerwiec 2021 r. – grudzień 2021 r. 

4. Miejsce realizacji zapewnia Zamawiający na terenie Powiatu 

Choszczeńskiego. 

5. Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia do ustalenia po 

wyłonieniu wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością; 

2) sporządzania i przedłożenia list obecności uczestników konsultacji  

do Zamawiającego; 
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3) informowania uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków 

budżetu państwa w ramach realizacji Programu Osłonowego 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: 

1. wykształcenie wyższe psychologiczne; 

2. aktualny wpis do regionalnej izby psychologów bądź oświadczenie  

o braku wpisu z powodu niepowołania regionalnej izby; 

3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw 

publicznych; 

4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

IV. Oferta powinna zawierać: 

1. formularz oferty z gwarancją ceny do dnia 31.12.2021 r. (załącznik  

do ogłoszenia); 

2. uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wymagane 

wykształcenie i kwalifikacje. 

V. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny - 

100%. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Oferty prosimy przesłać lub złożyć w siedzibie PCPR przy ul. Bolesława 

Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno lub na adres e-mail 

sekretariat@pcprchoszczno.pl do dnia 23.07.2021 r. 

2. W przypadku ofert składanych w siedzibie PCPR należy złożyć je  

w zaklejonej kopercie zaadresowanej i opisanej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73 – 200 Choszczno 

wraz z dopiskiem na kopercie: 

Oferta na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych w ramach 

projektu pn. „Rodzina to fundament” 
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3. W przypadku ofert składanych na adres e-mail należy: 

1) wysłać ofertę jako załącznik wiadomości w formacie pdf jako skan 

dokumentów; 

2) w temacie wiadomości wpisać:  „Oferta na przeprowadzenie 

konsultacji psychologicznych w ramach projektu pn. „Rodzina to 

fundament””. 

4. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej i czytelnie podpisanej 

przez Wykonawcę. 

5. Do oferty Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające wymagania 

zawarte w pkt. V. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

7. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego 

odrzucone bez otwierania. 

VII. Ogłoszenie wyników 

1. Z wyboru oferty zostanie sporządzony protokół. 

2. Zamawiający opublikuje na stronie internetowej https://pcprchoszczno.pl/ 

wynik wyboru. 

3. Do ważności postępowania wystarczy złożenie jednej oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zadania 

bez podania przyczyny. 

 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy  

Rodzinie w Choszcznie 

 

Monika Rodykow 

 


