Łódź, dnia 28.01.2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
02/01/2019/RR/USW
Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zapisami umowy o
dofinansowanie o nr RPLD.09.01.03-10-0004/17-00 Fundacja Uwolnienie prowadzi procedurę
rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usług grupowej terapii/profilaktyki
uzależnień na potrzeby projektu: „Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02-100025/18-00
Fundacja Uwolnienie, ul. Inowrocławska 5A, 92-020 Łódź, zwraca się o przedstawienie
oferty cenowej dotyczącej usług grupowej terapii/profilaktyki uzależnień zgodnie z poniższymi
warunkami:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie grupowej terapii/profilaktyki uzależnień - dla 40
uczestników (4 grupy po 10 osób) Centrum Integracji Społecznej w średnim wymiarze 4
grupy x 2 godz./m-ąc x 8 m-cy (łącznie 64 godz.), w okresie: 01.02.2019-31.12.2019
2. Zakres: realizacja strategii profilaktyki i terapeutyki, tematyka uzależnienia,
współuzależnienia i DDA, przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie oraz inne tematy
wynikające z potrzeb i problemów uczestników.
3. Spotkania grupowe z uczestnikami będą umawiane na min. 7 dni przed spotkaniem.
Preferowane godziny spotkań: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Ilość uczestników
może ulec zmianie.
4. Miejsce wykonywania zamówienia: Łódź, obszar aglomeracji łódzkiej. W przypadku
zrekrutowania grupy poza obszarem aglomeracji łódzkiej Wykonawca zobowiązany jest
świadczyć usługę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym maksymalny
obszar realizacji stanowi województwo łódzkie. Planowana główna lokalizacja: Łódź, ul.
Legionów 19.
5. Wykonawca/osoba wykonująca - wykształcenie wyższe kierunkowe oraz uprawnienia do
prowadzenia terapii tj. ukończenie szkolenia w dziedzinie uzależnień, zgodnie z
programem wybieranym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
lub Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu, min. 3-letni staż na podobnym stanowisku.
6. Wykonawca musi posiadać min. dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami
wykluczonymi(zagrożonymi wykluczeniem) społecznie.
7. Proponowana cena powinna być wyrażona w Polskich Złotych i dotyczyć jednostkowej
ceny za godzinę usługi.
Oferty należy przedłożyć do dnia 15.02.2019 r na miejscu w biurze ul. Więckowskiego 29 lok. 5, Łódź

Kontakt:
Fundacja Uwolnienie
ul. Więckowskiego 29 lok 5
90-727 Łódź
Opracował w dn. 21.01.2019:
Michał Stańczyk – wiceprezes Fundacji Uwolnienie

Osoba do kontaktu:
Michał Stańczyk
tel. 42 633 93 36
m.stanczyk@uwolnienie.pl

………..………, dnia ……………2019 r.
miejscowość

INFORMACJA O CENIE
za usługi grupowej terapii/profilaktyki uzależnień na potrzeby projektu
„Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02-10-0025/18-00
Nazwa: ……….………………………………………………………………..……………….
Adres: …………………………………………………………………….…...………………..
Kontakt: ………………………………………………………………………..……………….
(tel., adres, adres e-mail) ………………………………………………………...…………...…
……………………………………………………………………………………...…….…...…
………………………………………………………………………………................................
W odpowiedzi na zapytanie o cenę 02/01/2019/RR/USW oświadczam, że zapoznałem/am się
z warunkami i opisem usługi przedstawionymi w w/w zapytaniu. Ja/podmiot przeze mnie
reprezentowany spełniam/a warunki określone w w/w zapytaniu.
Oferuję świadczenie usług grupowej terapii/profilaktyki uzależnień

na potrzeby projektu

„Uwolnij się od wykluczenia” o nr RPLD.09.01.02 10 0025/18-00 za cenę jednostkową:
Cena jednostkowa brutto za godzinę usługi:. ………… zł , w tym VAT……….% (o ile dotyczy)
Cena jednostkowa brutto za godzinę usługi SŁOWNIE:
…………………………………………………………………...…………………………

………………………………………..
podpis i pieczęć

