
 
Gdańsk, 10.02.2015 r. 

 
Zapytanie ofertowe  

na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzaniu diagnozy psychofizycznej dziecka  
w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej. 
 
Zamawiający: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, 
NIP: 583-20-94-853, REGON 002837021 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu 
ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zamawiający do czasu podpisania 
umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym etapie jego 
prowadzenia bez podawania przyczyny. 
 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania 
odpowiedzi na zapytania Oferentów: Elżbieta Omiecińska tel. 58/347-82-78 lub  
797 909 118 lub e-mail e.omiecinska@mopr.gda.pl; Joanna Radzimowska tel. 58/347-82-72 
lub 500 424 184 lub e-mail j.radzimowska@mopr.gda.pl 
 
1. Przedmiot zapytania. 

Przedmiotem zapytania jest świadczenie w roku 2015 usługi polegającej na 
przeprowadzeniu przez psychologa lub/i pedagoga diagnozy psychofizycznej dziecka 
znajdującego się w pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka), zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. 
 
Diagnoza w szczególności zawiera analizę: 
1. mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, 

emocjonalnym oraz społecznym; 
2. przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; 
3. relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka; 
4. rozwoju dziecka. 

 
Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania 
dotyczące: 
1. dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem; 
2. programu terapeutycznego; 
3. pracy z rodziną dziecka; 
4. pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w odpowiedniej formie pieczy 

zastępczej, o ile nie jest możliwym powrót do rodziny własnej; 
5. przygotowania dziecka do samodzielnienia. 

 
 
2. W ramach realizacji zadania realizator/realizatorzy zobowiązani będą do: 
 

a) przeprowadzenia co najmniej 156 diagnoz psychofizycznych dzieci w pieczy 
zastępczej, w okresie od lutego do końca grudnia 2015 r., z możliwością podziału 
zadania pomiędzy dwóch oferentów tj. na po 78 diagnoz każdy oferent, 

b) przeprowadzenia ww. diagnoz na podstawie zgłoszenia z MOPR, 



c) prowadzenia dokumentacji z zakresu wykonywanego zadania, 
d) każdy oferent może złożyć ofertę na całość zadania (156 diagnoz) lub na część 

zadania (minimum 78 diagnoz). 
 
 
3. Wymagania dotyczące realizatora: 

a) diagnoza będzie przeprowadzona przez osoby z wykształceniem psychologicznym, 
pedagogicznym, a w uzasadnionych przypadkach również przez lekarza psychiatrę, 

b) udokumentowanie doświadczenia w prowadzeniu diagnozy (np. kopie umowy ze 
zleceniodawcami, rekomendacje). 

 
4. Termin i miejsce realizacji usługi: 

Świadczenie usługi odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umowy do  
31 grudnia 2015 r., w miejscu pobytu dziecka tj. w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej lub w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka. 

 
 
5. Wymagane dokumenty: 

a) koncepcja realizacji zadania, 
b) aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, 
c) formularz ofertowy - zał. nr 1 do ogłoszenia, 
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje osób 

przeprowadzających diagnozę oraz dotychczasowe doświadczenie  
w przeprowadzaniu diagnozy (np. kopie umowy ze zleceniodawcami, 
rekomendacje). 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 20 lutego 2015 r. do 
godz. 12.00 osobiście w Kancelarii Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk z dopiskiem 
„oferta – diagnoza psychofizyczna dziecka w pieczy zastępczej”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wskazany adres. Złożonych ofert nie zwracamy. 
Otwarcie i odczytanie ofert przez komisję nastąpi w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 
13.00 w siedzibie Ośrodka w pok. 11. 

 
6. Dodatkowe informacje: 

a) Zamawiający w ramach ogłoszenia wybierze dwie lub jedną ofertę. 
b) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie  

z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 
c) Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi  

w niniejszym zapytaniu, w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania 
za ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego albo zawierająca inne 
rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej 
rozpatrywania. 

d) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 
e) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
f) Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania 

ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

g) Realizacja usługi nastąpi po podpisaniu umowy w siedzibie MOPR w Gdańsku. 



h) Zamawiający powiadomi Oferentów o wyniku postępowania drogą elektroniczną, 
zaś Oferent/Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną powiadomieni 
również telefonicznie. Ponadto informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego. 

 
7. Wybór oferty 

Ocena oferty zostanie przeprowadzona na podstawie porównania złożonych ofert. 
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 
opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte 
kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert. 

 
Przy wyborze oferty będzie brało się pod uwagę analizę złożonej oferty i dokumentów 
oraz cenę. 

 
Sposób oceny ofert: 

Kryterium nr 1 - cena max. 80 
punktów 

− maksymalną liczbę 
punktów otrzyma 
oferta z najniższą 
oferowaną ceną brutto, 

− kryterium obliczona: 
liczba punktów to 
wynik ilorazu najniższej 
ceny ofertowej przez 
cenę badanej oferty, 
pomnożonej przez 80 
punktów 

Kryterium nr 2 – doświadczenie  
w przeprowadzaniu diagnozy 

max. 20 
punktów  

− do 1 roku 
doświadczenia - 10 
punktów, 

− powyżej 1 roku 
doświadczenia - 20 
punktów 

suma 100 punktów  

 



 
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

1.  nazwa oraz dane teleadresowe 
wykonawcy, NIP, jeśli dotyczy -  
REGON, KRS 
 
 

 

2.  imię i nazwisko osoby/ ób, które 
będą bezpośrednio realizowały 
zadanie 
 

 

3.  dane kontaktowe: osoba do 
kontaktu, adres, telefon, e-mail, 
fax 
 

 

4.  koszt jednostki (cena za 1 
diagnozę brutto) 

 

5.  Liczba diagnoz 
(proszę wpisać liczbę 156 lub 78) 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń. 
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.  
Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający. 
Wraz z ofertą składam załączniki: 
 

1) …………………………… 

2) ………………………….. 

3) ………………………….. 

 
 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty 
 

………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 


