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 ROZEZNANIE RYNKU  NR 1/9/16/MS/WP 

NA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE  

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury  rozeznania rynku na wsparcie psychologiczne w 

projekcie „Mój szef to ja!” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.  

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej 

zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, 

Nowego Sącza zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej należących do co 

najmniej jednej z grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia 

- osoby długotrwale bezrobotne 

- osoby z niepełnosprawnościami 

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem średnim lub niższym) 

- kobiety. 

1. ZAMAWIAJĄCY: Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 99 164, 

fax: 18 44 99 165 



 

2. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest usługa wsparcia 

psychologicznego dla osób dorosłych. 

CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO: 

Zgodnie z założeniami psycholog odpowiedzialny będzie, z uwagi na specyfikę grupy docelowej i 

jej problemy, za udzielenie indywidualnego wsparcia  psychologicznego (fakultatywnego) średnio 

2 godziny zegarowe na jednego uczestnika projektu. Zakres wsparcia będzie wynikał z potrzeb 

Uczestników projektu. Wsparcie prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi terminami 

(harmonogramem).  

Wykonawca zobowiązany będzie również  prowadzenia dokumentacji realizacji umowy oraz 

przekazania, w terminie 7 dni od zakończenia przez każdego Uczestników projektu wszystkich 

zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, protokołu odbioru, oświadczenia (dotyczącego 

łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczyło 276 godzin miesięcznie, 

oświadczenia o możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych zadań) 

oraz karty czasu pracy za każdy miesiąc wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3.  PRZEWIDYWANY TERMIN  I MIEJSCE PRACY: wrzesień 2016- grudzień 2017 

Czas pracy: łącznie w okresie obowiązywania umowy około 300 godzin dla 150 uczestników 

projektu (umowa cywilnoprawna). Liczba  godzin będzie zależna od ilości zrekrutowanych osób i 

zgłaszających chęć otrzymania wsparcia psychologicznego. 

Miejsce pracy: lokalizacje wskazane przez Zamawiającego na terenie Subregionu Sądeckiego 

(powiat Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski). 

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW: 

Psycholog w projekcie musi posiadać niezbędne wykształcenie, umiejętności i doświadczenie 

zawodowe potrzebne do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 

doświadczenie zawodowe minimum 3 lata. 



 

 

Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

5. FORMA, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być złożona na załączniku numer  1 do rozeznania rynku. Składający ofertę 

winien wycenić koszt wynagrodzenia za jedną godzinę pracy brutto. 

Przedstawiona w ofercie kwota obejmuje wszystkie koszty dot. realizacji tej usługi 

(w szczególności składki ZUS, podatek, koszty uzyskania przychodu, w tym m.in. koszty dojazdu 

(tam i z powrotem) na miejsce realizacji usługi). 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej – skan- do dnia 09.09.2016 roku do godziny 13:00 

na adres biuro@sig.org.pl.  
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