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Rozpoznanie rynku na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu 

poradnictwa psychologicznego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii 

dla uczestników projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie 

Tatrzańskim” oraz ewentualnie ich otoczenia, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, klientów 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 

  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, 

w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii 

dla uczestników projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Tatrzańskim” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ich otoczenia po uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym tut. Centrum. Poradnictwo 

ma być świadczone w miejscu zamieszkania uczestnika projektu na terenie powiatu tatrzańskiego lub 

w siedzibie PCPR w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15. Czas realizacji poradnictwa to minimum 

2 godziny z każdym wskazanym przez tut. Centrum uczestnikiem projektu. Nie więcej niż 20 godzin po 

dokonaniu diagnozy i rozeznaniu potrzeb uczestnika projektu po uzgodnieniu z tut. Centrum. 

Poradnictwo będzie realizowane od miesiąca kwietnia 2013 r; po podpisaniu umowy zlecenia nie 

później, niż do 15 grudnia 2013 r. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Zamawiającego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 
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3. Telefon/faks do kontaktu w sprawie zamówienia: 

• 182000462 – kierownik projektu Pani Urszula Gąsienica-Kotelnicka 

e-mail do kontaktu w sprawie zamówienia: pcpr.zakopane@gmail.com  

 

 

4. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 26.04.2013 r. do godz. 15.00 pisemnie w siedzibie Zamawiającego 

w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15(pawilon B pokój nr 1)  

5. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe zapytanie jest realizowane w ramach 

rozpoznania rynku i nie stanowi oferty zawarcia umowy.   

  

Załączniki: 

• Druk formularza oferty 
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/ pieczęć  firmy /         Firma/Osoba: ................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

z siedzibą:...................................................................    ul:................................................................................... 

tel............................................................................... 

 

Nawiązując do pisma – Rozeznanie rynku na świadczenie poradnictwa psychologicznego – proponujemy następującą 

cenę za 1 godzinę poradnictwa wraz ze wszystkimi kosztami, materiałami niezbędnymi do poradnictwa oraz dojazdem.   

 

Cena netto ………………………… słownie ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto ……………………….. słownie ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

---------------------------------------- 

/podpis/  


