Bydgoszcz, dnia 05.09.2018 r.

Rozeznanie rynku
w ramach projektu: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

1. Zamawiający: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP
Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz, NIP 8781695922, REGON 340623485.
2. Dotyczy: wynagrodzenia dietetyka świadczącego usługę przez okres 22 miesięcy dla 12
Uczestników/Uczestniczek Bydgoskiego Dziennego Domu Pobytu (DDP).
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 01.10.2018 r. do 31.07.2020 r., w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku, w godzinach pracy DDP.
4. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Do składania ofert upoważnione są podmioty uprawnione do świadczenia przedmiotowej usługi. Z
uwagi na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich, jak również zapisów
regulaminu konkursu nr RPKP.09.03.02-IŻ.00-04-118/17, Zamawiający zastrzega sobie prawo
wyboru (w pierwszej kolejności) Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES).
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Przedmiot rozeznania rynku:
Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest wyłonienie podmiotu realizującego usługę
poradnictwa w zakresie dietetyki. Dietetyk będzie odpowiedzialny mi.in. za przeprowadzenie
konsultacji dietetycznych z Uczestnikami/Uczestniczkami Dziennego Domu Pobytu w Bydgoszczy (12
osób).
Łączna liczba godzin w ramach zamówienia: 20 godzin/m-c x 22 miesięcy = 440 godzin.
Usługi świadczone w będą w dniach ustalonych z Zamawiającym w miesięcznym harmonogramie.
Miejsce realizacji zlecenia – siedziba Bydgoskiego Dziennego Domu Pobytu (ul. Fordońska 120,
Bydgoszcz).
Oferent zapewni realizację usługi przez osobę/osoby spełniającą/spełniające następujące wymagania
obligatoryjne:
a) wykształcenie wyższe – ukończone studia wyższe na kierunku dietetyka lub technologia
żywienia;
b) min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka;
c) min. 0,5 roku doświadczenia w pracy na stanowisku dietetyka w DDP / DPS lub innych
placówkach o zbliżonym profilu działalności (usługi społeczne/opiekuńcze skierowane do
osób niesamodzielnych).
Oferent wskaże min. 1 osobę będącą dietetykiem oraz spełniającą powyższe kryteria.

Osoba do kontaktu:
•
•

Remigiusz Koc, tel. 601 619 159, e-mail: info@psg.edu.pl
Eliza Natywa, tel. 794 650 066, e-mail: eliza.natywa@psg.edu.pl

Termin i miejsce składania oferty
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 11.09.2018 do godziny 23:59:59 na adres e-mail:
info@psg.edu.pl lub osobiście do siedziby Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological
Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem (w temacie maila lub na
kopercie) „Oferta na świadczenie usługi dietetycznej – BDDP”.

Formularz oferty
na świadczenie usługi dietetycznej
w ramach projektu pn. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu”
DANE OFERENTA
Nazwa firmy:

Adres siedziby:

Telefon:

E-mail:

REGON:

WWW:

NIP:

Reprezentant:
(osoba uprawniona do złożenia oferty)

OSOBA DO KONTAKTU
Imię i nazwisko:
Telefon:

E-mail:

Przedmiot oferty wraz z opisem

Cena za 1 godzinę pracy (zł brutto)

Usługa dietetyka

Łączna cena zamówienia – 440 godzin
(zł brutto)

Oświadczenia:
1. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu.
2. Reprezentuję podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie zgodnym
z przedmiotem niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3. Oświadczam, że reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
zamawiającego w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą.
5. Do oferty załączam CV osoby/osób przewidzianych do realizacji usługi.
6. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

…………………………………………………
(data, podpis, pieczęć)

