SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU
PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
Szacowanie prowadzone jest na potrzeby Projektu „RESTART KARIERY – program outplacementowy w
województwie łódzkim”, który 4 sierpnia 2016 r. rekomendowany został do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X.
Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.2. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2. Wdrożenie programów typu outplacement,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poznań, 8 sierpnia 2016 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego obejmującego:
 wsparcie emocjonalne,
 budowanie zaangażowania i motywacji do działania,
 rozwiązywanie problemów psychologicznych związanych z utratą pracy,
 inne działania – zgodnie z indywidualnym przebiegiem spotkania z danym uczestnikiem
Projektu.
Poradnictwo psychologiczne będzie miało charakter spotkań indywidualnych w wymiarze średnio
1 godz./uczestnika Projektu, tj. łącznie 200 godz. w ramach Projektu dla 200 uczestników Projektu
(200 uczestników Projektu x średnio 1 godz./uczestnika Projektu = 200 godz.) w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawca dokumentował będzie podejmowane działania na karcie poradnictwa psychologicznego
udostępnionej przez Zamawiającego, dostarczając jednocześnie wskazane przez Koordynatora
Projektu dokumenty uzupełniające.
TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca związany będzie umową od dnia jej podpisania (wrzesień 2016 r.) do dnia
31 sierpnia 2018 r. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia określany będzie
przez Zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą na bieżąco, a wykonawca gwarantuje
dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z ustalonym z
Zamawiającym harmonogramem (zgodnie z zasadą Projektu szybkiego reagowania).
Poradnictwo psychologiczne przeprowadzone zostanie na terenie województwa łódzkiego w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z faktu zaangażowania na rzecz
wykonania przedmiotu zamówienia.
Propozycję wyceny proszę przedstawić w formie kompletnie uzupełnionego formularza
stanowiącego Załącznik nr 1 oraz przekazać w terminie do 11 sierpnia 2016 r.
do godz. 12.00:
 osobiście w siedzibie DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 35, Budynek DELTA, V piętro, 61-896
Poznań w Kancelarii Głównej lub
 drogą pocztową na adres: DGA Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 35, Budynek DELTA, V piętro, 61896 Poznań w Kancelarii Głównej lub
 w formie elektronicznej na adres e-mail: dgasa@dga.pl.

