
          

Zaproszenie do składania ofert 

Wójt Gminy Krasocin 

Zaprasza do składania ofert 

na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w roku 2022 

 

W ramach prowadzenie Punktu Konsultacyjnego od wykonawcy oczekujemy świadczenia usług 

terapeutycznych w wymiarze 8 godzin w miesiącu dla osób uzależnionych oraz dotkniętych 

problemem przemocy domowej.  

 

W ramach usługi należy zapewnić : 

- indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych; 

- indywidualne konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych po ukończeniu programu leczenia 

stacjonarnego lub ambulatoryjnego; 

- diagnozę problemów istniejących w rodzinach z problemem alkoholowym; 

- poradnictwo dla Dorosłych Dzieci Alkoholików; 

- pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy domowej; 

- poradnictwo w razie wystąpienia innych problemów społecznych. 

 

Warunki wymagane od Wykonawcy : 

-Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług terapeutycznych dwa razy w miesiącu; 

-Podjęcie ścisłej współpracy z GKRPA w Krasocinie; 

- Świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym – Budynek Urzędu Gminy Krasocin; 

-Posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia usług psychoterapeutycznych. 

Warunki płatności : 

Płatność za każdy miesiąc zrealizowanej usługi przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia 

poprawnej Faktury. 

 

Czas realizacji : 

01.01.2022-31.12.2022  

 

Procedura Sporządzenia Oferty : 

1. Ofertę cenową uwzględniającą stawkę za jedną godzinę pracy  należy składać w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, pok. Nr 8 lub na adres 

mailowy pelnomocnikdsalk@krasocin.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021 r. do 

godz. 10:00  

2.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 01.12.2021 r. 

Kryteria oceny ofert:  

najniższa cena 

Sposób oceny oferty : 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny 

ofert. Zamawiający przewiduje unieważnienia postępowania w przypadkach: 

1. powstania przyczyn lub ujawnienia okoliczności, których nie znano na etapie wszczęcia 

postępowania, a które uniemożliwią Zamawiającemu wywiązanie się ze złożonych zobowiązań; 

2. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

3. cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia. 
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