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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  
na zadanie: Przeprowadzenie RTZ oraz EMDR dla uczestników Klubu Integracji 
Społecznej. 
 
1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne.  

Zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) 
dla 6 osób oraz indywidualnej terapii Eye Movement  Desensitization and Reprocessing 
(EMDR) dla 5 osób, uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mielcu. Warsztaty RTZ powinny zostać zrealizowane w wymiarze  
20 godzin tzw. lekcyjnych, a terapia EMDR w wymiarze 25 godzin zegarowych (średnio  
po pięć godzin dla jednej osoby), w postaci sesji indywidualnych dla osób wytypowanych 
spośród uczestników RTZ. 

Zamawiający nieodpłatnie udostępni pomieszczenia do realizacji zajęć mieszczące się w 
siedzibie Klubu Integracji Społecznej Mielec, ul. Pogodna 2. 
Części zamówienia nie ulegają podziałowi. 

 
2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe. 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 zapewnienia wykwalifikowanej kadry, z udokumentowanym doświadczeniem  

w realizacji zajęć tożsamych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich dwóch 
lat (wrzesień 2015 r. – wrzesień 2017 r.). 

 zrealizowania zajęć przez osobę/y wymienione w Formularzu oferty (Załącznik nr 1,  
pkt. 2), 

 przygotowania harmonogramu RTZ i EMDR, 
 zapewnienia materiałów piśmienniczych i szkoleniowych dla wszystkich uczestników 

RTZ, 
 wydania zaświadczeń o ukończeniu RTZ, 
 prowadzenia dokumentacji tj. odrębnych na każdy dzień list: obecności, 

potwierdzających odbiór materiałów piśmienniczych i szkoleniowych, korzystania  
z posiłków oraz odbioru zaświadczeń dla uczestników RTZ, 

 ubezpieczenia od NNW uczestników RTZ na kwotę nie niższą niż 10 000,00 zł  
na 1 uczestnika, 

 zapewnienia wyżywienia uczestnikom RTZ w miejscu ich trwania w formie ciepłego 
posiłku, kawy, herbaty i wody mineralnej, 

 zapewnienia kubków na napoje zimne i gorące również jednorazowego użytku, 
worków na śmieci oraz zobligowania uczestników RTZ do pozostawienia w sali ładu i 
porządku, 

 
 



 

 
 
 
 
 
 udokumentowania faktu przeprowadzenia EMDR poprzez prowadzenie ,,Kart pracy 

terapeuty” dla każdego uczestnika terapii. 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zapewni:  
 salę szkoleniową znajdującą się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej: Mielec,  

ul. Pogodna 2 (Mościska), 
 dojazd uczestników na zajęcia. W przypadku gdy Oferent zaproponuje inny termin 

zajęć, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu uczestników. 
 
3.Miejsce i termin realizacji oferty. 
Miejsce realizacji terapii: Mielec, ul. Pogodna 2. 
Termin: RTZ i EMDR powinny zostać zrealizowane w okresie: 23.10 – 01.12.2017 r. z 
wyłączeniem 25.10.2017 r. Zajęcia powinny odbywać się wyłącznie w dni powszednie w 
godz. 10.30 – 14.00. 
Indywidualne sesje EMDR powinny nastąpić po realizacji RTZ. 
 
4. Termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć do dnia: 05.10.2017 r do godz. 15.15 w sekretariacie MOPS, ul. 
Łukasiewicza 1c, pok. nr 29 w zaklejonej kopercie z napisem ,,RTZ - EMDR”. 
 
5. Kryterium oceny ofert. 
70% - cena. 
30% - doświadczenie terapeuty w prowadzeniu RTZ oraz EMDR w okresie ostatnich dwóch 
lat tj.: 09.2015 r. – 09.2017 r.. Wykazując doświadczenie należy podać liczbę godzin. 
 
6. Inne istotne warunki zadania 
Prosimy, aby oferta zawierała: 
1. wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1), 
2. harmonogram zajęć RTZ,  
3. harmonogram EMDR, 
4. kserokopie zaświadczeń dokumentujących doświadczenie kadry, 
5. aktualny odpis (lub kserokopię zatwierdzoną za zgodność z oryginałem)  

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

Uwaga!  
1. Części zamówienia nie ulegają podziałowi. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników warsztatów lub terapii 

(maksymalnie do dwóch osób). W takim przypadku wynagrodzenie zostanie 
pomniejszone lub powiększone: 
 w przypadku RTZ o mnożnik kwoty wskazanej przez Oferenta jako cenę za jedną 

osobę, 
 w przypadku EMDR o mnożnik ceny za liczbę godzin przyjętych jako średni czas 

indywidualnej terapii przypadającej na osobę. 
 
 
 



 

 
 
 
7. Uwagi 
1. Oferty, które nie zostaną złożone na druku przygotowanym wg Załącznika Nr 1,  

nie będą rozpatrywane. 
2. Druk formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) będzie udostępniony w wersji edytora 

tekstowego Word na stronie internetowej Ośrodka www.mops.mielec.pl. 
3. Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje 

żadnych zobowiązań wobec strony.  
4. 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. 

5. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Klubu 
Integracji Społecznej pod nr  tel. 17 773 9217. 


