
 

Mielec, 27.05.2013 r. 
  
 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY 

 
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza do złożenia oferty  
na zadanie: Przeprowadzenie  Racjonalnej Terapii Zachowania oraz EMDR  
dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mielcu. 
 
 
1. Przedmiot zamówienia, informacje ogólne.  
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) oraz EMDR 
dla 10 osób, uczestników Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mielcu. 
Racjonalna Terapia Zachowania powinna zostać zrealizowana  w wymiarze 6 spotkań 
grupowych trwających po 4 godziny (w sumie 24 godzin). 
EMDR powinna zostać zrealizowana w postaci sesji indywidualnych dla osób wytypowanych 
spośród uczestników RTZ, w łącznym wymiarze 36 godzin.  
Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Klubu Integracji Społecznej na ul. Pogodnej 2. 
 
2. Przedmiot zamówienia, informacje szczegółowe 
 
a/ Wykonawca powinien zapewnić:  

− wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną, 
− materiały szkoleniowe, 
− w czasie zajęć RTZ catering, obejmujący kawę, herbatę oraz ciastka, 
− ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wytypowania osób mających uczestniczyć  

w sesjach EMDR (po przeprowadzeniu RTZ), określenia harmonogramu spotkań oraz 
prowadzenia  kart pracy terapeuty stanowiących ewidencję jego czasu pracy. 

b/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zapewnia lokal na sesje RTZ oraz EMDR 
w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Mielcu na ul. Pogodnej 2 w godz. 10.30 – 14.30 
oraz dojazd uczestników na zajęcia. W przypadku gdy Oferent zaproponuje inne godziny 
zajęć, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu uczestników. 
 
3.Termin wykonania zadania: 
 
RTZ: czerwiec – sierpień 2013, 
EMDR: wrzesień – listopad 2013. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
4. Kryterium oceny ofert (50% cena, 50% doświadczenie) 
 

Cenę należy podać w PLN uwzględniając wszystkie składniki wynikające  
z prawidłowego wykonania zadania. Cenę w formularzu należy wskazać poprzez 
przemnożenie ilości godzin i kwoty za 1 godzinę. 
Kryteria doświadczenia – udokumentowane doświadczenie kadry dotyczące prowadzenia 
RTZ oraz stosowania EMDR z okresu ostatnich dwóch lat. 
 
5. Inne istotne warunki zadania 
 
Prosimy, aby oferta Wykonawcy zawierała: 
a) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) 
b) harmonogram zajęć RTZ, 
c) aktualny odpis (lub kserokopię zatwierdzoną za zgodność z oryginałem)  

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały certyfikatów kadry prowadzącej 
oraz ,  
 
6. Termin składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć do dnia: 07.06.2013 r. 
 
7. Sposób przygotowania oferty 
 
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i złożona  
w siedzibie zamawiającego osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie należy umieścić napis: 
,,RTZ - EMDR”. 
 
8. 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- 92 – 17. 

 


