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Bydgoszcz dnia 22 sierpień 2016r. 

Rozeznanie rynku – usługi psychologa 
 

Zamawiający: 
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski 
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 

 
 

 Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Zamawiającego w ramach umowy o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.029.2016 jest świadczenie usług przez psychologa lub terapeuty1 w ramach następujących zadań: 
1. Identyfikacja predyspozycji kandydatów na uczestników projektu tj. osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym bądź umiarkowanym (merytoryczna część procesu rekrutacji) i weryfikacja pod kątem możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego w projekcie, określenie poziomu motywacji do reintegracji społeczno – zawodowej  

Zadanie: Preselekcja kandydatów w wymiarze średnio 1,5h /osoba; W preselekcji weźmie udział do 100 kandydatów. Termin: wrzesień 2016 
2. Określenie profilu psychologicznego uczestnika, które zostanie wykorzystany przy doborze form wsparcia w ramach ścieżki reintegracji społecznej lub społeczno – zawodowej  

Zadanie: Indywidualna Ścieżka Rozwoju – udział psychologa w wymiarze 1 sesji trwającej 120 minut dla 1 uczestnika/-czki; We wsparciu weźmie udział 65 uczestników/-czek. Termin: wrzesień – październik 2016 
3. Opracowanie programu i  na jego podstawie przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych w połączeniu z możliwością konsultacji indywidualnych mających na celu wyłonienie spośród osób należących do najbliższego otoczenia uczestników projekty (najczęściej rodzin) tych osób, których postawa negatywnie wpływa na sytuację osób niepełnosprawnych. Warsztaty prowadzone będą jednocześnie przez dwóch specjalistów (możliwość obserwacji grupy). Rolą prowadzących jest ocena „gdzie jest problem” w relacjach między uczestnikami projektu i ich rodzinami. Tematyka zajęć: rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji, rozumienie zachowań własnych i innych, umiejętność wyrażania myśli i uczuć, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp.  

Zadanie: Zajęcia interpersonalne – preselekcja otoczenia: ON i otoczenie; 12 grup ( śr. 10 – 12 osób) x 6 godzin; Ogółem udział do 130 osób;1 godzina = 60 minut; Termin: wrzesień – październik 2016 
 
Wymagania stawiane wykonawcom usług: 
Ad. 1 i 2: 
Wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie merytorycznym udzielanego wsparcia, minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;  
Ad. 3: 
Wykształcenie średnie lub wyższe, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tematyce warsztatów i minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzącymi (trenerami) mogą być osoby z doświadczeniem terapeutycznym, psychologicznym.  
Sposób weryfikacji wymagań: CV/ portfolio, zaświadczenia, kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp. 
 
Wykonujący zlecenie jest zobowiązany do wypełnienia dokumentacji sprawozdawczej z przeprowadzonego wsparcia (wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego) 
Miejsce realizacji: woj. kujawsko – pomorskie, w pomieszczeniach wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego w miejscowościach: Aleksandrów Kujawski, Golub -Dobrzyń, Grudziądz, Inowrocław, Wąbrzeźno i Włocławek. 

                                                 
1 Udział terapeuty przewidziany wyłącznie dla realizacji zadania nr 3 – Warsztaty interpersonalne 
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W formularzu rozeznania rynku prosi się o podanie całkowitej stawki w zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za godzinę pracy psychologa.  
 
Każda oferta będzie podlegała ocenie na podstawie wysokości oferowanej ceny wyrażonej w zł. Składając formularz rozeznania rynku oferent jednocześnie oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełnia stawiane wykonawcom wymagania określone w treści niniejszego rozeznania i zobowiązuje się – w przypadku wyboru oferty - dostarczyć dokumenty  potwierdzające spełnienie ww. kryteriów przed podpisaniem umowy na realizację usług. 
 
Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Biura projektu do dnia 2 wrzesień 2016 roku:  
Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski  
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85 – 090 Bydgoszcz 
e-mail: zopznbydgoszcz@wp.pl 
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Formularz rozeznania rynku 

 Przedmiotem rozeznania rynku w projekcie „Samodzielnie w przyszłość” Nr RPKP.09.02.01-04-0005/16 realizowanym przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko – Pomorski w ramach umowy o dofinansowanie nr UM_EF.433.1.029.2016 jest świadczenie usług przez psychologa.   
Przedmiot zapytania nr 1 
Identyfikacja predyspozycji kandydatów na uczestników projektu (merytoryczna część procesu rekrutacji) i weryfikacja pod kątem możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego w projekcie, określenie poziomu motywacji do reintegracji społeczno – zawodowej  Zadanie: Preselekcja kandydatów w wymiarze średnio 1,5h /osoba; W preselekcji weźmie udział do 100 kandydatów. Termin: wrzesień 2016 Dane wykonawcy 
1 Imię i nazwisko wykonawcy  
2 Adres  
3 E-mail  Tel./fax  
4 Data sporządzenia oferty  
Oferowany koszt wykonania usługi: 
Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 godzinę  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi psychologa. 
Podpis  

   
  

Przedmiot zapytania nr 2 
Określenie profilu psychologicznego uczestnika, które zostanie wykorzystany przy doborze form wsparcia w ramach ścieżki reintegracji społecznej lub społeczno – zawodowej  Zadanie: Indywidualna Ścieżka Rozwoju – udział psychologa w wymiarze 1 sesji trwającej 120 minut dla 1 uczestnika/-czki; We wsparciu weźmie udział 65 uczestników/-czek. Termin: wrzesień – październik 2016 Dane wykonawcy 
1 Imię i nazwisko wykonawcy  
2 Adres  
3 E-mail  Tel./fax  
4 Data sporządzenia oferty  
Oferowany koszt wykonania usługi: 
Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 godzinę  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi psychologa. 
Podpis  
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Przedmiot zapytania nr 3 
Opracowanie programu i  na jego podstawie przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych w połączeniu z częścią konsultacyjną mających na celu wyłonienie spośród osób należących do najbliższego otoczenia uczestników projekty (najczęściej rodzin) tych osób, których postawa negatywnie wpływa na sytuację osób niepełnosprawnych. Warsztaty prowadzone będą jednocześnie przez dwóch specjalistów (możliwość obserwacji grupy). Rolą prowadzących jest ocena „gdzie jest problem” w relacjach między uczestnikami projektu i ich rodzinami. Tematyka zajęć: rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji, rozumienie zachowań własnych i innych, umiejętność wyrażania myśli i uczuć, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp.  Zadanie: Zajęcia interpersonalne – preselekcja otoczenia: ON i otoczenie; 12 grup ( śr. 10 – 12 osób) x 6 godzin; Ogółem udział do 130 osób; Termin: wrzesień – październik 2016 Dane wykonawcy 
1 Imię i nazwisko wykonawcy  
2 Adres  
3 E-mail  Tel./fax  
4 Data sporządzenia oferty  
Oferowany koszt wykonania usługi: 
Cena brutto jednostkowa w zł  za 1 godzinę (1 specjalisty)  
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wiedzę w celu prawidłowego wykonywania zlecenia oraz spełniam stawiane wykonawcom wymagania określone w treści rozeznania na usługi psychologa. 
Podpis  

   
 


