
 

 

 
 

 

 

Rozeznanie rynku na usługę specjalistycznego poradnictwa z zakresu terapii uzależnień dla 

uczestników/uczestniczek projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo 

i Frombork – edycja III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 

Nr postępowania:  RUIII/01/09/2021 

Data rozpoczęcia procedury: 14.09.2021 r.   

Realizator projektu: Fundacja Żółty Szalik, u. Braniewska 11A, 14-530 Frombork; telefon: 519 337 242;   

e-mail: biuro@zoltyszalik.org ; adres strony internetowej: http://www.zoltyszalik.org 

 

1. Opis przedmiotu: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego i grupowego specjalistycznego poradnictwa z zakresu terapii 

uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych dla uczestników projektu „Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych w gminach Braniewo i Frombork – edycja III” z zakresu co najmniej: 

 

• wsparcia w formie sesji terapeutycznych 

• konsultacji terapeutycznych indywidualnych i rodzinnych 

• psychoedukacji osób dorosłych i dzieci 

 

Łączna suma godzin doradztwa dla osób fizycznych nie przekroczy 100 godzin.  

Liczba godzin doradztwa będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników w trakcie 

trwania projektu. 

 

2. Miejsce  realizacji usługi: 

Frombork, Bemowizna, Lipowina, Żelazna Góra, Strubiny, Klejnówko, Cielętnik, Rogity, Rudłowo. Oferta powinna 

zawierać koszty dojazdu do ww. miejscowości.  

3. Okres realizacji usługi: od 01.10.2021  r. do 30.06.2022 r. Terminy dostawy usług ustalane będą na bieżąco z wybranym 

Wykonawcą. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie 

zlecenia. 

4. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:  

Wykonawcy musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą (osoba wskazana przez nich do wykonania zamówienia) 

spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

5. Posiadają wykształcenie wyższe – ukończyli studia kierunkowe lub kierunkowe studia podyplomowe; 

6. Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;  

7. Dyspozycyjność – możliwość stawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym czasie, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

8. Zawartość oferty: 

Formularz oferty (Załącznik nr 1) 

Ewentualne pełnomocnictwa 

9. Termin i sposób składania ofert: 

Oferty należy złożyć do dnia  21.09.2021 r. w formie: 

- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@zoltyszalik.org do godz. 23.59 lub 

- osobiście w biurze Fundacji Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork do godz. 15.00.  
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SWZ nr RUIII/01/09/2021 z dnia 14.09.2021 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY (SZACOWANIE CENY) 

 

DOTYCZY: usługi przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego z zakresu terapii uzależnień  

w ramach projektu „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja 

III” o numerze RPWM.11.02.03-28-0137/19 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

 

DANE WYKONAWCY 

 

Nazwa/Imię i Nazwisko  

Adres siedziby/Adres zamieszkania  

NIP/PESEL  

Telefon  

E-mail  

 

 

Ja niżej podpisany/a/ .................................................................................. (imię i nazwisko) w odpowiedzi na szacowanie 

wartości zamówienia oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w opisie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 
Przedmiot zamówienia Szacowany koszt wykonania 

cena brutto PLN 

Poradnictwo specjalistyczne z zakresu terapii 

uzależnień 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) Prawdziwość danych zawartych  w kwestionariuszu stwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
Data sporządzenia szacunku: …………………………………      Podpis: …………………………………………… 

 
 
Prosimy o przesłanie wyceny na adres biuro@zoltyszalik.org w terminie do dnia 21.09.2021 do godz. 23:59 lub złożenie 

osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Żółty Szalik, ul. Braniewska 11A, 14-530 Frombork w terminie do 

dnia 21.09.2021 r. do godz. 15.00.  
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