
 

 

 

 

 

 

        Gdańsk, 10.03.2014r. 

  ZAPYTANIE 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. i Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach  w związku z rozeznaniem 

rynku zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Psychologa świadczącego usługi 

indywidualnego doradztwa psychologicznego w ramach partnerskiego projektu „Chojnicki pomysł 

na biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

W programie indywidualnego doradztwa psychologicznego powinny być zawarte następujące 

zagadnienia: 

- samoocena; 

- asertywność; 

- radzenie sobie ze stresem; 

- rozwój osobisty/zawodowy; 

- badanie poziomu odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

Indywidualne doradztwo psychologiczne będzie realizowane na terenie powiatu chojnickiego,         

w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014r. W doradztwie weźmie udział 20 Beneficjentów 

pomocy, którzy rozpoczęli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na każdego 

Beneficjenta pomocy przewidziano 2 godziny zegarowe indywidualnego doradztwa 

psychologicznego. Szczegółowy harmonogram spotkań oraz miejsce będą każdorazowo uzgadniane 

pomiędzy Psychologiem a Beneficjentem pomocy. 

 

Psycholog - doradca powinien posiadać wyższe kierunkowe wykształcenie. Powinien wykazać się 

doświadczeniem w prowadzeniu indywidualnych konsultacji dotyczących aktywności zawodowej 

(informacje w CV). Dodatkowym atutem będzie wykazanie doświadczenia w prowadzeniu 

doradztwa psychologicznego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (np. realizacja 

podobnych usług w projektach w ramach PO KL Działanie 6.2 lub Poddziałanie 8.1.2 – informacje 

w CV).  

 



 

 

 

Kompletna oferta powinna zawierać formularz ofertowy (Załącznik 1), CV wraz z opisem 

doświadczenia oraz przykładowy program spotkania. 

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach dokona wyboru 

jednego Psychologa, który w ofercie zawrze najniższą cenę brutto za 1 godzinę pracy, biorąc 

jednocześnie pod uwagę wartości zamówienia określone  w budżecie projektu. Stronami umowy        

na realizację usługi będą: Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach odpowiedzialny za realizację 

zadania Wsparcie towarzyszące oraz wybrany Psycholog. 

 

Ofertę należy przesłać w terminie do 21 marca br. drogą mailową (podpisana i zeskanowana)         

na adres anna.szczolek@arp.gda.pl . Temat wiadomości Psycholog_doradztwo. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi Oferentami. Zamawiający 

zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji                    

z zamówienia bez podania przyczyny. 

 

Wybór Psychologa – wykonawcy nastąpi najpóźniej do 31 marca br. 

 

 

Anna Szczołek 

Kierownik projektu „Chojnicki pomysł na biznes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: Formularz ofertowy 

mailto:anna.szczolek@arp.gda.pl


 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY     ......................., dn. ....................... 

 

OFERTA 

Na świadczenie usługi doradztwa psychologicznego w ramach projektu  

„Chojnicki pomysł na biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................... 

 

Siedziba (Adres): ......................................................................................................... 

  

Nr telefonu/faksu: ....................................................................................................... 

 

Adres poczty elektronicznej: .......................................................................................... 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam niniejszą ofertę. 

 

1. Oświadczam, że oferowane przeze mnie wynagrodzenie za jedną godzinę (= 60 minut) pracy 

zgodnie z zakresem opisanym w Przedmiocie zamówienia wynosi brutto .......................... zł 

(słownie: .............................................).  

2. Zobowiązuje się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia. 

3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym 

zakresem zamówienia zawartym w Zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi 

do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną 

dodatkowych roszczeń finansowych. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 CV  

 Przykładowy program spotkania 

................................................. 

(podpis Wykonawcy) 


