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Radomsko, dn. 06.06.2016 r.

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia
postępowania na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii rodzinnej
realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę
szacunkową przedmiotu zamówienia.
Złożona przez Państwa oferta ma charakter informacyjny, a jej pozyskanie przez PCPR
w Radomsku będzie służyć wyłącznie jako wstępne rozeznanie cenowe rynku w zakresie
przedmiotowych usług w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.

W celu porównania ofert należy uwzględnić następujące elementy:
Opis przedmiotu
zamówienia

Świadczenie usług terapeutycznych w zakresie terapii rodzinnej
dla uczestników projektu (tj. dzieci umieszczonych w rodzinnej
pieczy zastępczej, dzieci opiekunów zastępczych, opiekunów
zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka)

Kod i nazwa według
Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV)

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Miejsce realizacji

Sala konferencyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomsku; 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41

Okres zaangażowania

czerwiec 2016r. – grudzień 2016 r.

Forma
zaangażowania

umowa zlecenie

Liczba godzin
zaangażowania

50 godzin.
Przyjmuje się że godzina terapii liczy 60 minut.
Terapia odbywać się będzie dwa razy w miesiącu w godzinach
popołudniowych ustalonych z Zamawiającym.
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Wymagania
niezbędne (dotyczące
osoby bezpośrednio
realizującej
zamówienie):

Zakres zadań:

Psychoterapeuta:
 wykształcenie wyższe o kierunku medycznym, społecznym lub
humanistycznym,
 posiadanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności
psychoterapeutyczne,
 posiadanie przynajmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego
w zakresie terapii rodzin.
 prowadzenie terapii rodzinnej w zakresie problematyki
rodzinnej a w szczególności trudności we wzajemnych relacjach,
sytuacji w rodzinie oraz pomocy w znalezieniu
satysfakcjonującego sposobu radzenia sobie z problemami,
 prowadzenie dokumentacji z zakresu udzielanego wsparcia.

Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy 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 może
przekroczyć 276 godzin miesięcznie.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10.06.2016 r. do godz. 15.00 na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Przedborska 39/41
lub na adres e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług terapeutycznych
w zakresie terapii rodzinnej dla
uczestników projektu

Cena za 1 godzinę (60 minut)
NETTO
BRUTTO

