
 

 

    Projekt „Kluby Seniora w Gminie Książki”  
realizowany przez partnerstwo Gminy Książki i Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica  

 

Płużnica, 25.05.2021 r.  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju 

Gminy Płużnica 

Płużnica 37A 

87-214 Płużnica  

  

  

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOGA  

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU 

  

Zgodnie z zapisami umowy nr UM_WR.433.1.061.2021 mając na względzie aspekty społeczne  

zapytanie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej   

 

 

Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest 

realizowane zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, w ramach realizacji projektu ,,Kluby Seniora  

w Gminie Książki”, umowa nr UM_WR.433.1.061.2021 poszukuje psychologa do realizacji usług: 

- warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne) - średnio 1 raz w miesiącu po 2 godzin 

w każdym z 4 Klubów Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 

144 godziny w okresie od VI.2021 do XI.2022, 

- indywidualna diagnoza potrzeb - dla 72 uczestników projektu (osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu) z uwzględnieniem otoczenia (1,5 godz/ uczestnika) z 4 Klubów 

Seniora w miejscowościach: Łopatki, Osieczek, Blizienko, Zaskocz, łącznie 108 godzin w okresie 

VI.2021 do XI.2022, 

- doradztwo psychologiczne i wsparcie indywidualne skierowane do opiekuna - w wymiarze 8 h/m-c, 

łącznie 144 godziny w okresie VI.2021 do XI.2022. 

 

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne 
społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 
 

W ramach projektu wsparcie zaplanowane jest dla 72 uczestniczek/uczestników projektu  - osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie Gminy Książki 

oraz ich otoczenia, opiekunów faktycznych. 

 

II. Wymagania : 

- psycholog z wykształceniem wyższym, 

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,   

- doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. 
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III. Termin realizacji zamówienia: 

Usługi będą wykonywane w okresie od czerwca 2021 do dnia 30 listopada 2022 r.  

Harmonogram może ulec zmianie. 

 

IV. Wymiar czasu pracy:   

Osoba na stanowisku Psychologa zostanie zatrudniona na umowę zlecenie na okres 18 miesięcy 

(czerwiec 2021 – listopad 2022 ) w łącznym wymiarze 396 godzin. 

 

V. Miejsce wykonywania zlecenia: 

Gmina Książki, powiat wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie 

 

VI.  Sposób przygotowania i składania ofert: 

1. Miejsce składania ofert:  

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica 

Siedziba tymczasowa: Centrum Edukacji Ekologicznej, Orłowo 20, 87-214 Płużnica.  

 

2. Ofertę wraz z załącznikami można: 

- przesłać e-mailem na adres trgp@trgp.org.pl wpisując w tytuł e-maila „Psycholog - Kluby Seniora w 

Gminie Książki”;  

-przesłać pocztą tradycyjną/kurierem w zamkniętej opisanej kopercie: „Psycholog - Kluby Seniora w 

Gminie Książki” 

- dostarczyć osobiście w zamkniętej opisanej kopercie: „Psycholog - Kluby Seniora w Gminie Książki”. 

 

3. Oferta musi zawierać: 

- formularz oferty – załącznik nr 1 

- klauzulę informacyjną – załącznik nr 2 

- dokument potwierdzający, że oferent jest podmiotem ekonomii społecznej* 

- CV, 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie. 

 

4. Ofert należy składać do 02.06.2021 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.  

 

6. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

 

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty. Osoby składające 

oferty proszone są o sporządzenie ich w języku polskim. 

 

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie. 

 

9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione. 

 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
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VII. Kryteria wyboru ofert: 

      cena (załącznik nr 1) - 100% 

Jeżeli taką samą najniższą cenę zaoferuje więcej niż jeden oferent, o wyborze oferty zadecyduje 

posiadane doświadczenie.   

 

VIII. Zapytanie o przedmiot zamówienia: 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:  

Agnieszka Huzarska, tel. 608-759-795 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 

2. Klauzula informacyjna  - Załącznik nr 2 

  

 
 


