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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZK/02/2018 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest  wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia konsultacji psychologicznych dla 

uczestników projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny 

przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz 

dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

1. Szczegółowy zakres i warunki usługi: 

a) usługi świadczone będą w okresie 17.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na zasadzie umowy cywilnoprawnej/zlecenie 

usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia okresu  świadczenia usługi. 

b) usługi  świadczone   będą  miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

Miejsce, termin i liczbę osób Zamawiający przekazywał będzie wykonawcy z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

c) zadaniem psychologa będzie  pomoc uczestnikom projektu w przezwyciężaniu trudności w realizacji programu 

(natury emocjonalnej, motywacyjnej, samokontroli). 

d) Potwierdzeniem przeprowadzonych konsultacji będzie zapis w  dzienniczku zdrowia uczestnika i w zestawieniu 

przekazywanym Zamawiającemu wraz z protokołem wykonania usługi (wzór zostanie uzgodniony po podpisaniu 

umowy). 

e) Wykonanie usługi będzie potwierdzone protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań liczbę 

konsultacji przeprowadzonych w miesiącu kalendarzowym. 

f) Wykonawca   składając   ofertę  deklaruje,   iż  po   przyjęciu   przedmiotowego   zlecenia   jego   łączne 

zaangażowanie   zawodowe   w   realizację  wszystkich   projektów   finansowanych   z   funduszy   strukturalnych   

i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

2. Wymagane kwalifikacje: 

Kwalifikacje zgodne z przepisami tj. osoba, która  

1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra psychologii 

2) O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie jako psycholog lub 

dysponujący osobami, które posiadają doświadczenie jako psycholog, tj. co najmniej 1 rok pracy jako 

psycholog lub 150 h wsparcia psychologicznego. Wymóg minimalnego 1-rocznego doświadczenia 

zawodowego lub co najmniej 150 h wsparcia psychologicznego rozumiany jest jako okres co najmniej 

12 miesięcy lub co najmniej 150 h wsparcia psychologicznego w okresie ostatnich 5 lat, liczonych 

wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert (łączny okres wykonywania zadań/czynności 

jako psycholog/prowadzenia wsparcia psychologicznego we wskazanym okresie). 

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami załączonymi do 

złożonej oferty.  


