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Białystok, 06.01.2019 r. 

Zamawiający :  

Fundacja DIALOG 

ul. ks. Abramowicza 1,15-872 Białystok, NIP: 5422709108  

E-mail: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl 

Osoba do kontaktu: Kamila Zaperty – koordynator projektu  

Telefon: 796073993 

 
 

Zapytanie o cenę celem rozeznania ryku z dnia  06.01.2020r. 

Świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzinami 

psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR  w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: 

 „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

 

Fundacja Dialog w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza osoby zainteresowane do  

przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z 

dziećmi i rodzinami psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR w związku z realizacją projektu 

partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze 

ODZYSKAĆ DZIECKO” 

nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 

7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

W ramach działania przewidziano: 

Celem Projektu jest podniesienie poziomu usamodzielnienia oraz wydolności opiekuńczo – 

wychowawczej rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatów : 

augustowskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, powiaty łomżyńskiego i miasta Łomża, powiatu 

suwalskiego i miasta Suwałki, wysoko – mazowieckiego, zambrowskiego.  

W ramach działania przewidziano zatrudnienie terapeutę , psychologa, psychoterapeutę i terapeutę 

TSR do pracy  indywidualnej z dziećmi i rodzicami  w każdym z w/w powiatów i miast. Przez okres ok 

11 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
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Łącznie we wszystkich siedmiu powiatach przewidziana liczba godzin dla  w/w specjalistów wynosi 

410 h do pracy z dziećmi i ok 560h do pracy specjalistycznej z rodzinami.  

 

 Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi 

i rodzicami: psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR, w związku z realizacją projektu 

partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze 

ODZYSKAĆ DZIECKO” 

nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 

7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji Dialog (osobiście, listownie, faksem, mailem) do dnia 

15.01.2020 r. do godz. 15:00 na formularzu (Załącznik 1) 

Fundacja Dialog 

ul. ks. Abramowicza 1  

15-872 Białystok 

Tel.: +48 85 742 40 41 

Fax.: +48 85 742 40 42 

e- mail: odzyskacdziecko@fundacjadialog.pl 
 

 

Termin realizacji  

Planowany termin realizacji zamówienia, w ramach wszystkich siedmiu powiatów, zostaje 

wyznaczony na okres ok 11 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do dnia 

zakończenia projektu tj. 31.12.2020r.  
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 Załącznik 1 do zapytania o cenę celem rozeznania ryku z dnia  06.01.2020r. 

 Świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzinami 

psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR programu Odzyskać Dziecko, w związku z realizacją 

projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo 

wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

Imię i nazwisko lub nazwa  

oferenta 
 

Adres zamieszkania lub siedziby  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Osoba do kontaktu:   

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

  W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku  z dnia 06.01.2020 r. 

dotyczące świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzicami 

psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR programu Odzyskać Dziecko, w związku z realizacją 

projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo 

wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 

7.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
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Oferuję/my wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami  

i warunkami zawartymi w zapytaniu o cenę  celem rozeznania rynku z dnia 06.01.2020r.: 

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzinami 

psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR programu Odzyskać Dziecko, w związku z realizacją projektu 

partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

nr RPPD.07.02.01-20-0022/18 w ramach działania 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałania 7.2.1.Rozwój usług społecznych 

i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

L.p. Nazwa usługi  Ilość  

godzina 

Stawka jednostkowa 

(brutto wraz z kosztami 

pracodawcy) 

Wartość 

1 x stawka jednostkowa 

(brutto wraz z kosztami pracodawcy) 

1. Indywidualne wsparcie 

psychologa  

1   

2. Indywidualne wsparcie 

terapeuty 

1   

3. Indywidualne wsparcie 

psychoterapeuty 

1   

4. Indywidualne wsparcie trenera 

TSR  

1   

SUMA BRUTTO:  

Suma brutto (słownie):  

 

Oferuję wykonania części zamówienie w 

powiecie/powiatach………………………………………………………………………………………………….…………………..….* ( proszę wskazać powiat/Miasto) 
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Ponadto oświadczam, że: 

1.  Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenie usługi 

terapeutów prowadzących pracę specjalistyczną z dziećmi i rodzicami 
psycholog/terapeuta/psychoterapeuta/terapeuta TSR programu Odzyskać Dziecko, w związku z 
realizacją projektu partnerskiego pn.: „Program wsparcia rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo wychowawcze ODZYSKAĆ DZIECKO” 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z przedmiotem zamówienia, akceptuję wszystkie zapisy 
zapytania o cenę i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.   

4. Oświadczam, że zapewniam:  
a) należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
b) dyspozycyjność tj. możliwość dostosowania godzin i terminów spotkań do 

indywidualnych potrzeb UP oraz dostępności Sali i możliwości organizacyjnych 
dotyczących miejscach świadczenia usług. 

5. Oświadczam, że posiadam lub osoba wskazana w ofercie do osobistego świadczenia usługi 
posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowew danym obszarze merytorycznym 
oraz wiedzę umożliwiającą profesjonalne przeprowadzenie spotkań. 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych                  
w ofercie dla potrzeb szacowania wartości zamówienia "Odzyskać Dziecko", zgodnie                                  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z kwietnia 2016r.                       
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

 
 
.............................................................. 
Miejscowość, data 

 
 

.................................................................. 
Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 


