
Ogłoszenie nr 512934-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.  

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna: Usługi psychologiczne: Część I - w ramach projektu pt. 
Kierunek -> Praca!", Część II - w ramach projektu pt. " Integracja - Aktywizacja - Praca ", Część III - w ramach 

projektu pt. Zróbmy to razem" 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
projekt "Kierunek -> PRACA", projekt "Integracja - Aktywizacja - Praca", projekt "Zróbmy to razem"  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 
17026675000000, ul. ul. Wojska Polskiego  3 , 82-440  Dzierzgoń, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 276 
25 70, e-mail emichalska_rti@dzierzgon.com.pl, faks 55 276 25 79.  
Adres strony internetowej (URL): www.rti.dzierzgon.com.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Spółka Akcyjna  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających):  
 



I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL)  
Tak  
www.rti.dzierzgon.com.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak  
www.rti.dzierzgon.com.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Adres:  
 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi psychologiczne: Część I - w ramach projektu pt. 
Kierunek -> Praca!", Część II - w ramach projektu pt. " Integracja - Aktywizacja - Praca ", Część III - w ramach 
projektu pt. Zróbmy to razem"  
Numer referencyjny: 1/01/2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
maksymalnej liczby części 3  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
3  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 



lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi 
psychologiczne z podziałem na 3 części. Cześć I - obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. 
„Kierunek -> PRACA!” Część II – obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Integracja – 
Aktywizacja – Praca” Część III – obejmuje usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Zróbmy to razem!”  
 
II.5) Główny kod CPV: 85121270-6  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
80570000-0 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 
pkt 3 ustawy Pzp: Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP – powtórzenie podobnych usług do wyczerpania 
środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania maksymalnie do 45%.  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-12-31 
   2022-12-31 
   2021-08-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe: A. Część I w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. lub do 
wyczerpania całkowitej kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. B. Część II w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do 
wyczerpania całkowitej kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. C. Część III w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.08.2021 r. lub do 
wyczerpania całkowitej kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: W zakresie Części I i Części II Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli 
wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do 
jego realizacji tj.: wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która 
posiada: a. wykształcenie – wyższe psychologiczne, b. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa 
psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych, rozumiane jako przeprowadzenie przez 



nią co najmniej 100 godzin doradztwa psychologicznego indywidualnego lub grupowego dla osób dorosłych w 
ostatnich 3 latach przed dniem składania ofert. Dowodami potwierdzającymi doświadczenie są: referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego były wykonywane usługi, jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze z wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy. W zakresie Części III Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj.: 
wykonawca skieruje do wykonania zamówienia co najmniej 1 osobę (psychologa), która posiada: a. 
wykształcenie wyższe psychologiczne, b. doświadczenie zawodowe minimum dwuletnie w tym minimum 
roczna praca z osobami młodymi. Dowodami potwierdzającymi doświadczenie są: referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego były wykonywane usługi, jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze z wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy PZP,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 



zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
2. dokumenty dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw 
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 



W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem)  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 
będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00 
cena brutto oferty 80,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  



 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-02-28, godzina: 15:15,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  



> polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część nr: 1 Nazwa: w ramach projektu pt. "Kierunek -> Praca !" 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: obejmuje 
usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Kierunek -> PRACA!” w ramach Osi priorytetowej 5 Zatrudnienie, 
działania 05.02. Aktywizacja zawodowa, poddziałania 05.02.02. Aktywizacja zawodowa w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim. 
Odbiorcami usług jest 150 osób, powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie powiatów sztumskiego, 
malborskiego i kwidzyńskiego, w tym 112 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) 
oraz 38 osób pracujących (zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-
prawnych, których zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia, osoby ubogie pracujące, osoby 
odchodzące z rolnictwa). Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do 
Wykonawcy przez Zamawiającego. Zakres usług psychologicznych: 1) Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikiem 
projektu celem zbadania poziomu motywacji i predyspozycji zawodowych do udziału w projekcie, 1 spotkanie x 
ok. 15 minut/kandydata x ok. 180 kandydatów = 45 h zegarowych. 2) Wsparcie psychologiczne - indywidualne 
spotkania mające na celu podniesienie motywacji do uczestnictwa w projekcie i wsparcie procesu poradnictwa 
zawodowego w znalezieniu rozwiązania problemu zawodowego uczestnika projektu, charakterystyka 
aktualnego stanu psychicznego i osobowości, temperamentu, motywacja, formułowanie problemu 
zawodowego, opinia dla doradcy zawodowego i zalecenia dot. dalszych działań, 1 spotkanie x 1 h/UP x 150 UP 
= 150 h zegarowych. 3) Warsztaty Kompetencji Społecznych - zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, 
negocjacje, emocje, asertywność, radzenie sobie ze stresem. Spotkania na terenie 3 powiatów: sztumskiego (3 
grupy), malborskiego (3 grupy), kwidzyńskiego (2 grupy). Częstotliwość spotkań-min. 1 grupa w miesiącu. 1 
spotkanie x 4 h/grupę x 8 grup = 32 h zegarowe. Miejsce realizacji usług: usługi świadczone będą głównie w 
siedzibie Zamawiającego oraz w pomieszczeniach udostępnionych przez Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości w Malborku, Gminę Dzierzgoń oraz Powiat Sztumski na terenie powiatów: sztumskiego, 
malborskiego, kwidzyńskiego. Dojazdy na miejsce świadczenia usług nie będą wliczane w czas świadczenia 
usługi.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 80570000-0 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2021-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena brutto 80,00 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



Część nr: 2 Nazwa: w ramach projektu pt. "Integracja - Aktywizacja - Praca" 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje 
usługi psychologiczne w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” w ramach Osi priorytetowej 6 
Integracja, działania 06.01. Aktywna integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim. Odbiorcami usług jest 100 
osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących na terenie powiatów sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału 
w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego. Zakres usług psychologicznych: 1) Diagnoza 
psychologiczna - indywidualne spotkania mające na celu ocenę kondycji psychicznej uczestnika projektu, 
diagnozę cech osobowościowych, potrzeb, wartości, motywacji, możliwości fizycznych, identyfikację 
problemów natury osobistej utrudniających zmianę sytuacji życiowej i zawodowej. Wnioski i rekomendacje 
będą elementem opracowanej, dla każdego uczestnika projektu, ścieżki reintegracji oraz posłużą doradcy 
zawodowemu do stworzenia Indywidualnego Planu Działania. Miejsce realizacji usług: siedziba Zamawiającego 
lub do uzgodnienia (na terenie powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego). 1 spotkanie x 1 h/UP x 
100 UP = 100 h zegarowych. 2) Spotkania indywidualne stanowiące wsparcie dla UP w okresie zmiany, 
budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, umiejętność 
szukania rozwiązań, motywowanie do dalszych działań, 3 spotkania x 2h/UP x 100 UP = 600 h zegarowych. 3) 
Warsztaty umiejętności interpersonalnych i zachowań społecznych, autoprezentacja, asertywność, 
komunikacja, 1 spotkanie x 3h/grupę x 9 grup = 27 h zegarowych. 4) Warsztaty dla kobiet – trening 
motywacyjny, uświadamianie uwarunkowań wynikających z ról życiowych, przeciwdziałanie przemocy 
domowej, radzenie sobie ze stresem. 1 spotkanie x 3h/grupę x 4 grupy = 12 h zegarowych. Miejsce realizacji 
usług: usługi świadczone będą głównie w siedzibie Zamawiającego oraz w pomieszczeniach udostępnionych 
przez Gminę Dzierzgoń i Powiat Sztumski na terenie powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego. 
Dojazdy na miejsce świadczenia usług nie będą wliczane w czas świadczenia usługi.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 80570000-0 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2022-12-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena brutto oferty 80,00 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 3 Nazwa: w ramach projektu pt. "Zróbmy to razem" 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmuje usługi psychologiczne 
ramach projektu pt. „Zróbmy to razem!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.4: Młodzież solidarna w działaniu 
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
„Zróbmy to razem!” realizowany jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z 
Malborską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim, na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu. Odbiorcami usług jest 100 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących tereny 



powiatu malborskiego (60 uczestników) i sztumskiego (40 uczestników), w tym osoby z niepełnosprawnościami, 
których kompetencje społeczne wymagają poprawy/rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy 
(zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną). Zakres usług 
psychologicznych: 1) Warsztaty z Treningu Kompetencji Społecznych zgodnie ze zdiagnozowanymi (na 
podstawie testu psychometrycznego, którego wynik każda z osób będzie posiadała) potrzebami i potencjałem. 
Tematyka rozwijać będzie 15 kompetencji zgodnie z załącznikiem nr 7 do „Koncepcji systemu weryfikacji 
kompetencji społecznych w ramach programu „Młodzież solidarna w działaniu” PO WER 2014-2020, Działanie 
1.4” znajdującym się na stronie https://www.power.gov.pl/nabory/1-128/ tj. doradzanie innym, praca w 
zespole, posługiwanie się mową ciała, instruowanie innych osób, przewodzenie innym osobom, kompetencje 
międzykulturowe, wypracowywanie kompromisu, motywowanie innych, wspieranie współpracowników, 
stosowanie technik zadawania pytań, przekazywanie informacji o faktach, zwracanie się do słuchaczy, 
przyjmowanie konstruktywnej krytyki, wchodzenie w interakcję z innymi osobami, przekonywanie innych osób. 
10 cykli warsztatów z Treningu Kompetencji Społecznych dla 10 grup, 8- 12 osobowych, niezwłocznie po ich 
zrekrutowaniu. Jeden cykl dla jednej grupy obejmuje: - 6 godzin pracy trenera z dokumentacją (poprzez pracę 
trenera z dokumentacją rozumie się: tworzenie scenariuszy zajęć (w związku z różnym poziomem kompetencji 
społecznych grupy, wiekiem uczestników projektu trener przygotuje indywidualny plan, który będzie 
adekwatny do oczekiwań grupy), opracowanie materiałów na warsztaty, prowadzenie dziennik zajęć. 
Scenariusze warsztatów opracuje na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i potencjałem uczestników projektu - 
dostosowanie do uczestników, gdyż jest to szczególna grupa wymagają dużej motywacji do działań. - 6 
warsztatów po 3 godziny zegarowe podzielonych na 6 bloków tematycznych: • Rozwój umiejętności 
współpracy, asertywności i nauka kompromisu, • Praca w zespole: negocjacje, budowanie pewności siebie i 
poczucia empatii, motywacja innych., Komunikacja interpersonalna: nawiązanie kontaktu, umiejętność 
słuchania, przekonywania, przemawiania, zarządzanie przekazem niewerbalnym i werbalnym, zachowania 
asertywne, zadawanie pytań; • Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji i technik prezentacji, • 
Wartość różnorodności i promocja tolerancji, wyrażanie własnego punktu widzenia i rozumienie innych, 
konstruktywna krytyka; • Relacje międzyludzkie, niezależność, rozwiązywanie problemów. 1 warsztat dla jednej 
grupy obejmuje 3 godziny zajęć oraz 1 godzinę pracy trenera z dokumentacją, przy czym 1 godzina równa się 60 
min.  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6, 80570000-0 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia: 2021-08-31 
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena brutto oferty 80,00 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


