Kraków, dnia 14.08.2019 r.
Zapytanie ofertowe – nr 01/OKaPI/2019
W związku z planowanymi działaniami poszukujemy psychologa, który przeprowadzi wsparcie
psychologiczne (kod CPV 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne) w ramach projektu
„Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku
pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu
ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Ul. Kasprowicza 9a/1
31-523 Kraków
NIP 6782906047
REGON 356771760

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców w trybie rozeznania rynku dla zamówienia
realizowanego w ramach Projektu nr POWR.01.04.00-00-0080/18 pn. „Odkrywam kompetencje –
podejmuję inicjatywy”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
w partnerstwie z Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Fundacją
PRAESTERNO – Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”.
Rozeznanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami Umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Doradców Europejskich
PLinEU.
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo Zamówień Publicznych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NR 01/OKaPI/2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie 260 testów psychometrycznych
w obszarze kompetencji społecznych wśród osób w wieku 18-29 lat. Psycholog przeprowadza test
dwukrotnie dla każdego uczestnika (na wstępie – 140 testów i na zakończenie udziału w projekcie
danej osoby – 120 testów), dokonuje jego oceny, pisząc opinię referencyjną na wstępie i na
zakończenie projektu.
Szczegółowy opis zamówienia
Planuje się przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w postaci wykonania testu
psychometrycznego w obszarze kompetencji społecznych. Wsparciem zostanie objętych 140
kandydatów na uczestników i 120 Uczestników Projektu (UP). Wsparcie psychologiczne obejmie:






przeprowadzenie testu dla każdego kandydata, który we wcześniejszych etapach rekrutacji
uzyska wymaganą ilość punktów oraz każdego uczestnika (na zakończenie udziału
w projekcie),
dokonania oceny testów,
przygotowania opinii referencyjnej - na wstępie i na zakończenie projektu.

W ramach realizacji zajęć psycholog zobowiązany jest w szczególności do:
1. przeprowadzenia dla wskazanych osób testów psychometrycznych
2. dokonania oceny testów
3. przygotowanie opinii referencyjnej na wstępie i na zakończenie projektu (udziału uczestnika
w projekcie)
4. w razie potrzeby wyjaśnienia niezrozumiałych słów, zwracając szczególną uwagę, w drugim
testowaniu, na te, których badany nie rozumiał na wejściu do projektu
5. prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego
6. przekazania dokumentacji w terminie do 5 dni od wykonania testów.
Inne postanowienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” (w szczególności w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania
zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie).
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, które zostaną poddane testowi
psychometrycznemu. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę przeprowadzonych testów.
3. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wszelkie działania planowane są w okresie sierpień 2019 – marzec 2021 i odbywać się będą
w siedzibie Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU w Krakowie (lub innym wyznaczonym
miejscu na terenie Małopolski).
FORMA ZATRUDNIENIA
Umowa zlecenia lub na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
WARUNKI UDZIAŁU
1. Wykształcenie kierunkowe – psychologiczne (potwierdzone dyplomem)
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -pozostawaniu w związku

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi
i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym rozeznaniem rynku, w tym
z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód.
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA CENY
Prosimy o przedstawienie oferty cenowej brutto– na załączonym formularzu - podając informację:
260 osób x ……………….. zł (kwota za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 1 osoby) =
………………. zł (kwota za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 260 osób)
Kryterium oceny oferty stanowić będzie cena.
TERMIN I MIEJSCE PRZEDSTAWIENIA OFERTY
Termin nadsyłania ofert: 21.08.2019 r. do końca dnia
Prosimy Państwa o przesłanie oferty pocztą elektroniczną na adres:
monika.halicka@plineu.org, wpisując w temacie PSYCHOLOG - OKaPI lub złożenie w siedzibie
Zamawiającego - ul. Kasprowicza 9a/1, Kraków w opisanej kopercie z nazwą projektu i nazwą:
PSYCHOLOG – OKaPI. Prosimy o składanie ofert na załączonym wzorze.
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Wzór oferty złożonej przez Oferenta
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
Z poważaniem,
Monika Halicka – koordynator projektu

Załącznik nr 1
Kraków, …………………...2019 r.

………………….
Dane Wykonawcy (nazwa, adres)

OFERTA
Ja, niżej podpisany/a, działający/a w obrocie gospodarczym jako ………………………………….… zgłaszam
gotowość do realizacji wsparcia psychologicznego w ramach projektu pt.: „Odkrywam kompetencje –
podejmuję inicjatywy” realizowany w okresie od 01.04.2019 - 31.03.2021r. zgodnie ze specyfikacją
wskazaną w zapytaniu.
Oświadczam, iż posiadam/ moi współpracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do
przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla uczestników tj. spełniam wymagania wobec
prowadzącego i chętnie przedstawię odpowiednie dokumenty potwierdzające (na życzenie
zlecającego usługę).
Moja oferta wynosi:
260 osób x ……………….. zł (kwota za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 1 osoby) =
………………. zł (kwota za przeprowadzenie wsparcia psychologicznego dla 260 osób)
Forma zatrudnienia1:



umowa zlecenia
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

………………………..
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2
1

odpowiednie podkreślić

…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję
inicjatywy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że jestem/nie jestem*
powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..
podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Doradców
Europejskich PLinEU, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Stowarzyszenie Doradców
Europejskich PLinEU, ul. Kasprowicza 9, 31- 523 Kraków, tel. 12 411 05 24 , reprezentowane
przez Zarząd Stowarzyszenia (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza
Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w
zakresie działania Stowarzyszenia PLinEU a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w Stowarzyszeniu PLinEU za pomocą
adresu elektronicznego: agnieszka.dudka@plineu.org
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
 wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Doradców Europejskich
PLinEU związanych z zatrudnianiem pracowników i nawiązywaniem współpracy z osobami
fizycznymi na podstawie umów cywilno - prawnych,
 realizacji procesu zatrudnienia w Stowarzyszeniu
 przeprowadzenia zapytania ofertowego i wyboru psychologa do przeprowadzenia testu
psychometrycznego w ramach projektu “Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” w
oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr POWR: 01.04.00-00-0080/18
 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
 upoważnieni pracownicy Administratora i członkowie Zarządu;
 podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w
szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, etc.;
 podmioty finansujące działania realizowane przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich
PLinEU, w stosunku do których Administrator ma obowiązek sprawozdawczo – rozliczeniowy
 udostępniane podmiotom zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR: 01.04.0000-0080/18 oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowiązującego.
6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące
uprawnienia:
 prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.
18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem przepisu art. 17 ust. 3
RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
 prawo do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie
Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania

Pani/Pana danych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed
skorzystaniem przez Pana/ Panią z prawa do wycofania zgody;
 prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z Pani/
Pana szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana
zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie
Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi
przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować na poniższe dane
kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, ul. Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków,
agnieszka.dudka@plineu.irg

……………………………………………………………………………………………………
Podpis osoby, która zapoznała się z klauzulą informacyjną

