
 
 
 

Numer postępowania: 3/RR 

Kraków, dn. 12.10.2018 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA POTRZEBY PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

 

Procedura odbywa się w ramach projektu pn. „Pomoc szyta na miarę!”; numer projektu 

RPMP.09.02.01-12-0270/17. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej 

konsultacji psychiatrycznych prowadzonych na rzecz uczestników projektu i członków ich 

otoczenia. Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie 

oferty cenowej. 

I. Zamawiający:  

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół 

„Ognisko” 

ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków  

NIP: 676 108 68 63, REGON: 350143777 

Kontakt:  12 423 12 31, e-mail: biuro@ognisko.org.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup konsultacji psychiatrycznych o charakterze 

indywidualnym lub grupowym. 

III. Szczegóły dotyczące zamówienia: 

 

1. Konsultacje psychiatryczne będą prowadzone na rzecz uczestników projektu „Pomoc 
szyta na miarę!” i osób z ich otoczenia.  

2. Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością, w szczególności osoby  
z zaburzeniami psychicznymi.  

3. Celem konsultacji jest złagodzenie lub wyeliminowanie barier związanych ze zdrowiem 
psychicznym towarzyszących uczestnikom projektu w procesie aktywizacji społeczno-
zawodowej. Konsultacje z członkami rodzin/opiekunami mają na celu podniesienie 
skuteczności wsparcia uczestników projektu w ich rozwoju społeczno-zawodowym. 



 
 

4. Konsultacje o charakterze grupowym będą miały formę spotkań tematycznych 
poświęconych zagadnieniom z zakresu psychiatrii. Czas trwania tych spotkań będzie 
uzależniony od ustalonej tematyki.  

5. Konsultacje indywidualne będą odbywać się według potrzeb osób skierowanych do 
tego rodzaju wsparcia. Szacuje się, iż współpraca obejmie min. 20 godzin konsultacji. 

6. Spotkania będą odbywać się w miejscu realizacji projektu, tj. ul. Lubelska 21, Kraków 
lub w sali szkoleniowej ul. Prądnicka 10, Kraków.  

7. Wymagania kwalifikacyjne względem osoby prowadzącej konsultacje: 
- lekarz psychiatrii,  
- doświadczenie zawodowe min. 1 rok, w tym doświadczenie w prowadzeniu spotkań 
tematycznych o charakterze grupowym 

 
IV. Propozycje cenowe prosimy składać na załączonym formularzu cenowym w terminie 

do 22.10.2018 r. do godziny 15:00. 
 

Wypełniony formularz prosimy przekazać:  
 

a) osobiście/drogą pocztową do biura Stowarzyszenia, tj. ul. Lubelska 21, 30-003 Kraków 
(I PIĘTRO), lub  

b) elektronicznie poprzez wysyłkę e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na 
adres e-mail: paulina.zdzieszek@ognisko.org.pl  

 
V. Informacji dodatkowych udziela:  

Paulina Zdzieszek, telefon: 12 423 12 31 

 e-mail: paulina.zdzieszek@ognisko.org.pl 

 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz propozycji cenowej 


