
 

 

 

Zapytanie ofertowe 

na  

realizację zadania „Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w 

gminie Jemielnica” w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III 

edycja” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy 

47-133 Jemielnica 

ul. Strzelecka 67 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego dla mieszkańców gminy Jemielnica (35 kobiet oraz 15 mężczyzn)  

Poradnictwo dotyczy wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze w tym także nieobjętych pomocą asystenta rodziny,  wsparcia rodzin i osób 

objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, ofiar przemocy seksualnej oraz nadużyć 

seksualnych, ofiar przemocy domowej, rodzin i osób z problemami uzależnień, osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III 

edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

3. Cel  

 

Poprawa funkcjonowania rodziny na rzecz przywrócenia jej zdolności do prawidłowego 

pełnienia przypisanych jej ról, min. poprzez diagnozę problemu, realizację ustalonego 

problemu, terapię rodzinną. 

 

 

4. Sposób zatrudnienia 

 Umowa zlecenie 

 

 

 

 



 5. Termin, ilość i miejsce realizacji zadania 

Od 10.2020r do 04.2023r w ilości 14 h średniomiesięcznie, spotkania odbywać się 

będą w sali narad Urzędu Gminy w Jemielnicy w godzinach:wtorek 9:00 - 11:00 oraz 

czwartek 16:00-17:30 

6. Forma złożenia oferty 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2020r. w formie: 

 Pisemnie (osobiście, listownie)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

       ul. Strzelecka 67  

       47-133 Jemielnica 

 

 Faksem na numer:    77 462 35 78 

 

 W wersji elektronicznej na adres e-mail:  gops@jemielnica.pl 
 

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Maria Czyż – Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy z siedzibą pod adresem ul. Strzelecka 67, 

47-133 Jemielnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez  adres 

gops@jemielnica.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować poprzez adres e-mail: iod@bodo24.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w celu wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b 

RODO) wynikającego z Art. 70 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych w sprawie przeprowadzenia zapytania ofertowego.   

4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest 

brak możliwości przeprowadzenia zapytania ofertowego.    

5) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom 

fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania 

dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia 

sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z 

dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

7) W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo dostępu, 

- prawo do sprostowania, 

- prawo do ograniczenia  

- prawo do wniesienia sprzeciwu, 

- prawo do usunięcia, 
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- prawo do przenoszenia, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Załacznik do zapytania: 

-Formularz oferty 

  



 

 

Formularz oferty  

 

 

........................................, dnia .............................. 

 
miejscowość

 
data

 

 

1. Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy 

47-133 Jemielnica 

ul. Strzelecka 67 

 

 

 

F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

2. Wykonawca: 

L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Przedmiot zamówienia 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 

podejmujemy się wykonania oferty na usługę specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego dla mieszkańców gminy Jemielnica (35 kobiet oraz 15 mężczyzn) 

w okresie od 10.2020r do 04.2020r w godzinach:wtorek 9:00 11:00 oraz czwartek 

16:00-17:30 łącznie 434 godziny w ramach realizacji projektu „Bliżej rodziny i 

dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla 

Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach RPO WO 2014-2020. 

 



Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy cenę brutto 

……………..……………………………..…… zł co wynika z kalkulacji cena brutto za 

1godz. świadczenia usługi x 434 godziny. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że zapewni do wykonania zamówienia min. 1 osobę tj.: 

……………………………….. (imię i  nazwisko) posiadającą kwalifikacje zawodowe 

oraz doświadczenie min. 36 miesięcy w pracy jako psycholog: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………. (opisać doświadczenie) 

6. W załączeniu do oferty przedstawiam dokumenty potwierdzające podsiadane kwalifikacje 

zawodowe i doświadczenie zawodowe osoby wymienionej w punkcie 5. 

 

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i 

wykonania zamówienia. 

 

8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia. 

 

9. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzę/nie prowadzę działalności gospodarczej 

 

10. Oświadczam, że jako Wykonawca prowadzący działalność zarejestrowaną w 

………………………… (KRS/CIDG) jestem czynnym płatnikiem VAT/ nie jestem 

czynnym płatnikiem VAT na podstawie art. ………………… o VAT. – jeżeli dotyczy. 

 

11. Podpis(y) Wykonawcy(ów): 

 

12.  

L.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Imię i nazwisko 

osoby(osób) 

upoważnionej(nych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 

osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania 

niniejszej oferty w 

imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


