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ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 
1. Dane Zamawiającego.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c,  
tel.: 17 5835556, fax: 17 581 0280. 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
− Zorganizowanie i przeprowadzenie Indywidualnej terapii ,,Eye Movement  

Desensitization and Reprocessing”, zwanej dalej EMDR, dla 8 uczestników Klubu 
Integracji Społecznej w wymiarze 48 godzin, po 6 godzin dla każdej osoby. Sesje 
terapeutyczne powinny zostać zrealizowane w siedzibie Zamawiającego mieszczącej 
się pod adresem: Mielec, ul. Pogodna 2. Zamawiający nieodpłatnie udostępni 
Wykonawcy salę oraz przedstawi uczestnikom terapii harmonogram spotkań o którym 
mowa poniżej i ustali terminy sesji z poszczególnymi osobami. 

3. Opis wymagań. 
Wykonawca powinien: 
− zapewnić wykwalifikowaną kadrę, tj. terapeutę rekomendowanego przez Polskie 

Towarzystwo Terapii EMDR z udokumentowanym doświadczeniem w praktycznym 
stosowaniu EMDR w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających udzielenie 
zamówienia (10.2014 r. – 10.2016 r.), 

− zapewnić realizację EMDR przez osobę/y wymienione w Formularzu oferty (Zał. nr 1) 
w pkt. 2, a także przy zachowaniu przepisów BHP i P.Poż.,  

− przygotować harmonogram sesji terapeutycznych w taki sposób, że w ciągu jednego 
dnia mogą odbyć się 2 sesje EMDR, które będą realizowane w następujących 
godzinach: pierwsza sesja w godz. 10.30 – 12.30, druga sesja w godz. 12.30 – 14.00. 

− udokumentować fakt przeprowadzenia EMDR poprzez prowadzenie ,,Kart pracy 
terapeuty” dla każdego uczestnika terapii, 

− zapewnić dojazd uczestników na zajęcia, w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje 
inny termin zajęć, niż określony w pkt. 6. 

4. Wykaz dokumentów: 
− wypełniony Formularz oferty (Załącznik nr 1), 
− harmonogram EMDR, 
− cv terapeuty, 
− kserokopia certyfikatu zakończenia szkolenia EMDR przez terapeutę, 
− aktualny odpis (lub kserokopię zatwierdzoną za zgodność z oryginałem)  

z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

 
5. Kryteria oceny ofert. 

− 70 % - cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się 
wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. 

− 30 % - doświadczenie terapeuty w prowadzeniu EMDR w okresie ostatnich dwóch lat 
(10. 2014 r. – 10.2016 r.). 



 

 
 
 
 
6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą. 

Sesje terapeutyczne powinny zostać zrealizowane w listopadzie i grudniu 2016 r. (chociaż 
nie później niż do 16.12.2016 r.).  
Zajęcia powinny odbywać się wyłącznie w dni powszednie w godz. 10.30 – 14.00. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Termin i miejsce złożenia oferty. 
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona  
do 20.10.2016 r, do godz. 11.00 w sekretariacie MOPS, ul. Łukasiewicza 1c, pokój nr 29  
w zaklejonej kopercie z napisem ,,Oferta realizacji EMDR”. 

8. Inne informacje. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert z rażąco niską ceną. 
2. Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty prawo do zwiększenia lub zmniejszenia 

ilości osób biorących udział w EMDR (z tolerancją do 2 osób). W takim przypadku cena 
ogólna będzie mnożnikiem ceny za liczbę godzin wg stawki godzinowej przedstawionej  
w Formularzu oferty (Zał. nr 1). 

3. Oferty, które nie zostaną złożone na druku Formularza Oferty (Zał. nr 1) nie będą 
rozpatrywane. 

4. Druk Formularza Oferty będzie udostępniony w wersji edytora tekstowego Word  
na stronie internetowej Ośrodka www.mops.mielec.pl. 

5. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 
żadnych zobowiązań wobec strony.  

6. Informacja o wynikach wyboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka 
www.mops.mielec.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty terminu końcowego 
składania ofert. 

7. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Klubu 
Integracji Społecznej, nr tel.: 17 773- 92 – 17. 

 


