
 

 

 

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021    Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/OIK/2021 

dotyczące świadczenia usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19.  

 

 (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w 

rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 

 W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wieliczce projektem „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr 

RPMP.09.02.02-12-0495/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty dla 

poniższego zamówienia:  

I. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług coachingu dla Klientów Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w ramach projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19  współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( zwanego dalej Projektem). Projekt 

realizowany jest w ramach poddziałania 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja 

kryzysowa – ZIT - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym ilości godzin oraz miejsce realizacji    

usług znajdują się w tabeli poniżej. 

   Wskazane ilości godzin są wielkościami maksymalnymi, przyjętymi w celu 

porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą ulec zmianie wskutek 

zmniejszenia ilości godzin świadczenia usług w ramach danej części Zamówienia. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – coaching 

L.p. Kryterium Szczegółowy opis  

1.  Termin realizacji 

umowy 

1. Marzec 2021 – czerwiec 2022  

2 Ilość godzin 1. Max. 5 godzin w tygodniu, średnio 20 godzin w miesiącu 

oraz nie więcej, niż 240 godzin w ciągu roku 

kalendarzowego.  

2. Odpowiednio 360 godzin w okresie trwania umowy.  

3 Miejsce 

świadczenia 

usług 

Usługi świadczone będą w budynku Ośrodka  Interwencji 

Kryzysowej lub w uzasadnionych okolicznościach za pomocą 

środków do komunikacji zdalnej. 



 

 

4 Przedmiot 

zamówienia 

1. Prowadzenie sesji coachingu dla Klientów Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. 

2. Wykonywanie innych czynności zawodowych 

związanych z prawidłowym funkcjonowaniem  Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. 

3. Rejestrowanie odbytych sesji  (termin odbytej sesji, 

imię i nazwisko klienta, adres, nr telefonu). 

5 Miejsce i termin 

złożenia oferty   

 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem 

poczty, kuriera lub osobiście na adres: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-

020 Wieliczka z dopiskiem „Coach do Ośrodka  

Interwencji Kryzysowej.” lub drogą elektroniczną  na 

adres: oik@pcpr-wieliczka.pl do dnia 25 marca 2021 

roku do godziny 10:00. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi 

być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. Ofertę należy sporządzić na formularzach stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania ofert powinno być dołączone 

do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów.  

5. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie 

poprawki oraz zmiany treści oferty oraz załączników muszą 

być parafowane przez osobę podpisującą ofertę z 

zachowaniem czytelności dokonywanych zmian. Parafka 

winna być naniesiona w sposób identyfikujący podpis (np. 

wraz z imienną pieczątką).  

 Wykształcenie Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, lub 

jednym z  kierunków humanistycznych (np. prawa, pedagogiki, 

filozofii, socjologii, resocjalizacji). 

Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań 

coacha: studia I i II stopnia lub studia podyplomowe lub kursy i 

szkolenia, kursy i szkolenia z programami akredytowanymi, 

kształcenie indywidualne. 

 Doświadczenie 

zawodowe 

Min. 1 rok stażu pracy. 

 Pozostałe 

wymagania 

1. Biegłe władanie językiem polskim i publicznym. 

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z 

pełni praw publicznych. 

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z  

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Stan zdrowia pozwalający na prawidłowe wykonywanie 

zlecenia.  

Wykonanie przedmiotu umowy następuje w ramach projektu pn.: „Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19, który realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze i interwencja kryzysowa – ZIT.  
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II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV):  

80570000-0  - usługi szkolenia i rozwoju osobistego 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy: 

Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, lub jednym z  kierunków 

humanistycznych (np. prawa, pedagogiki, filozofii, socjologii, resocjalizacji). 

Posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań coacha np.: studia I i II 

stopnia lub studia podyplomowe lub kursy i szkolenia, kursy i szkolenia z programami 

akredytowanymi, kształcenie indywidualne. Minimum rok stażu pracy. Biegłe władanie 

językiem polskim i publicznym. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z 

pełni praw publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Stan zdrowia pozwalający na 

prawidłowe wykonywanie zlecenia.  

IV. Inne warunki realizacji zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie 

zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia 

(jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).   

2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym 

mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta 

zostanie odrzucona.  

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy: 

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się 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: 

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 lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, 

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

VI. Kryterium oceny ofert: 

100% cena 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  

wzorem:  

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%, 

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,  

 

gdzie:   

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert  



 

 

Cbad – cena oferty badanej.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.  

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w 

rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 25 marca 2021 r. na adres: 

oik@pcpr-wieliczka.pl 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście 

na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-

020 Wieliczka z dopiskiem „Coach do Ośrodka  Interwencji Kryzysowej.” lub drogą 

elektroniczną  na adres: oik@pcpr-wieliczka.pl do dnia 25 marca 2021 roku do 

godziny 10:00. 

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Joanna Kozyra –  

e-mail: oik@pcpr-wieliczka.pl  tel: 730201771. 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie 

rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).  

 

VII. Załącznik: 

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami. 
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Załącznik nr 1 

 

 

` 

 

 

 

Nr faksu: ………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………. 

 

FORMULARZ OFERTOWY   

Ja(my), niżej podpisany(i) 

______________________________________________________________________, 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

(Należy podać pełne dane Wykonawcy ,w szczególności Nazwę/imię i Nazwisko, adres, 

NIP)  

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usług coachingu prowadzonego w  ramach 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu, 

oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za: 

 

Cena brutto za jedna godzinę  Maksymalna ilość 

godzin  
RAZEM  (cena ofertowa) 

a b c= a * b 

 360  

 

 

Cena za realizację  Zamówienia wynosi: ______________ zł 

(słownie: _____________________________________________________zł) 

 

Oświadczam(y), że: 

1. usługa stanowiąca przedmiot Zamówienia zostanie wykonana w terminach 

wskazanych w Zapytaniu, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia, 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zapytania i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmuje warunki w niej zawarte, 

4. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

złożenia oferty, 

5. w przypadku przyznania Wykonawcy Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do 

zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

6. Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom część Zamówienia obejmującą 

(jeżeli dotyczy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………       /zakres podwykonawstwa/                                                         /dane 

podwykonawcy/ 

 

 

 

               Pieczęć Wykonawcy 

 

 

pieczęć Wykonawcy 



 

 

7. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO – punkt 7 można wykreślić) 

 

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

Tak 

Nie 

(właściwe zaznaczyć) 

6. małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej 

niż 50 pracowników i którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 10 milionów EURO, 

7. średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 

pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub całkowity 

bilans roczny nie przekracza 43 milionów EURO 

 

 

__________, dn.___________,  ________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) 

upoważnionej(-ych) do reprezentowania 

Wykonawcy)  

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia 

udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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: 

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 lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, 

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

Miejscowość: …............... Data …............. 

….......................................... 

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) 

do reprezentowania Wykonawcy  

* - niewłaściwe skreślić.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


