Iława, 06.02.2018 r.

ZAPROSZENIE 2/2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, zaprasza do złożenia oferty na
usługę pod nazwą: diagnozy i opinie dzieci przyjmowanych do pieczy zastępczej.
Opis oferty:


Sporządzenie opinii psychologicznych dotyczących zasadności przysposobienia
dziecka (do Ośrodka Adopcyjnego) – 16 dzieci,



Przygotowanie diagnoz psychofizycznych dzieci przyjmowanych do rodzinnej pieczy
zastępczej - 24 dzieci.

W przypadku przebadania bądź zdiagnozowania mniejszej ilości osób wykonawca usługi
otrzyma wynagrodzenie jedynie za osoby przebadane.
Diagnozy będą sporządzane na podstawie obserwacji, wywiadu lub informacji dot.
funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej, danych uzyskanych z dokumentacji oraz
przeprowadzonego badania psychologicznego.
Osoba wykonująca usługę będzie korzystała z materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
badań, które posiada PCPR.

Czas przewidziany na realizację zamówienia –
 Termin realizacji: luty 2018 r., – grudzień 2018 r.
Miejsce realizacji zadania:
 Wskazane przez realizującego badania
Forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, która powinna zawierać:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący załącznik do niniejszego
zapytania wraz z załącznikami
Termin składania ofert: do dnia 13.02.2018 r.
Miejsce składania ofert: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Iławie, Sekretariat (pokój nr 1) ul. Andersa 12, 14-200 Iława. Ofertę należy
zapakować w kopertę i podpisać „BADANIA PSYCHOLOGICZNE”
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.
Osoba prowadząca program powinna posiadać:
– ukończone studia psychologiczne;
– doświadczenie w pracy z dziećmi w rodzinach zastępczych;
– znajomość metod badawczych pozwalających diagnozować punkt.

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Kosztorys, tj. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie za
całość zadania brutto, umowa zlecenie) – 100 pkt.;
Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe
oferty oceniane będą wg poniższego schematu:
C min
Cb
C- liczba punktów w kryterium „cena”
Cmin – cena oferty najtańszej brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
C=

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich
kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów.
Jeżeli okaże się że nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
negocjacji ceny z oferentem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty powiadamiając o tym Wykonawcę.
Osoba do kontaktu: Joanna Mazurkiewicz 89 649 04 53.
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