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Oszacowanie wartoSci zam6wienia
OSrodek Pomocy Spolecznej w Gryfinie, zwraca siq z pro6bq o oszacowanie warto6ci
zam6wienia uslugi ,,terapia psychologiczna" w ramach projektu systemowego ,,Minimalizacja
wykluczenia spolecznego w powiecie gryfi6skim" finansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki Priorytet Vll, Dzialanie 7.1. Rozw6j i
upowszechnianie powszechnej integracji, Poddzialanie 7.L.2Rozwoj iupowszechnianie powszechnej
integracji przez powiatowe centra pomocy spolecznej.
Opis przedmiotu zam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest organizacja nastqpujqcej uslugi ,,terapia psychologiczna" dla 28
uczestnik6w projektu oraz dla ok. 30 os6b z otoczenia wg nastqpujqcego podziafu:
indywidualne poradnictwo psychologiczne - ilo6i godzin 150;
2. warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia psychoedukacyjne - ilo6i godzin 30 godzin;
3. trening metodq EEG biofeedback - 50 godzin;
4. terapia dla par, konsultacje rodzinne -40 godzin.
Obowiqzki wykonawcy:
L. zapewnienie lokalu na terenie miasta Gryfino,
2. po zakodczeniu warsztat6w i szkoled wystawienie zaSwiadczenie/certyfikat6w,
3. sporzqdzenie opinii psychologicznej uczestnik6w projektu,
4. stala wsp6fpraca z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi zaanga2owanymi w
realizacjq projektu.
Okres realizacji usiugi: lipiec - grudzied 2014 r.
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Pozyskane informacje zostanq wykorzystane wylqcznie

w

celu weryfikacji szacunku

bud2etu

przeznaczonego na wykonanie dzialania.

Termin i miejsce zlo2enia propozycji cenowej:
Informacjq o kalkulacji cenowej z podaniem ceny brutto nale2y zloiy( w formie pisemnej, w jqzyku
polskim w siedzibie O6rodka Pomocy Spolecznej w Gryfinie ul. tu2ycka t2-w sekretariacie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2014 r., do godziny 15.30 lub przeslai drogE listownq
(decyduje data wptywu do OSrodka Pomocy Spofecznej w Gryfinie) lub drogE email:
iza bela,firlas@ops.srvfino.pl w terminie do 05.05.2014r.
Niniejsze zapytanie mo na celu rozpoznanie rynku i oszocowonie wortoicizom6wienia. Zapytanie nie
stanowi oferty w myil art. 56 Kodeksu Cywilnego, jak r6wnie2 nie jest ogloszeniem w rozum
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ustawy P rawo zamowie fi publicznych.
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