
 

 
Projekt „Siła, rozwój, niezależność – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta 

Łodzi” współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

                     

                                                                       
 

  Łódź, 04.11.2022 r.  

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA nr 01S/09.01.03/2022 
 WYBÓR PSYCHOLOGA DO PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ CELEM 

OPRACOWANIA INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI, PRZEPROWADZENIA 
INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO ORAZ TERAPI RODZINNEJ 

w ramach projektu „Siła, rozwój, niezależność – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z 
obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. Oś  priorytetowa: IX „Wyłączenie”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym”. Poddziałanie IX.1.3 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – miasto Łódź   

I. Tryb postępowania  

   

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi zmianami). 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  Oś  priorytetowa: 

IX „Wyłączenie”. Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym”. Poddziałanie IX.1.3 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – miasto Łódź” 

 

II. Zamawiający  

 
Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o.o.,  

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź, NIP: 7281320897 

Fundacja KTOŚ 

ul. Lokatorska  11A lok 85, 93-021 Łódź, NIP: 7292727496 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

• Część I: Wybór psychologa do przeprowadzenie indywidualnych spotkań celem opracowania 

Indywidualnej Ścieżki Reintegracji  dla 20 uczestników/-czek projektu w wymiarze 3 godzin na osobę. 

• Część II: Wybór psychologa do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 

ok 20 uczestników/-czek projektu w wymiarze średnio 20 godzin na osobę. 

• Część III: Wybór psychologa do przeprowadzenia terapii rodzinnej dla 3 uczestników/-czek projektu 

wraz z wybranymi 2 członkami rodziny – założono łącznie 6 osób z otoczenia w wymiarze 20 godzin na 

osobę. 

2. Uczestnikami/-czkami spotkań, poradnictwa i terapii będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym zamieszkujące obszar rewitalizacji Miasta Łodzi oraz osoby z ich otoczenia. 
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3. Indywidualne  spotkania, poradnictwo psychologiczne oraz terapia rodzinna  odbywać się będą w 

okresie od 11.2022 (szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z wybranymi wykonawcami).  

4. Planowany wymiar indywidulanych spotkań wynosi: 60 godzin. 

5. Planowany wymiar Indywidualnego poradnictwa psychologicznego wynosi: 400 godzin. 

6. Planowany wymiar terapii rodzinnej wynosi: 180 godzin. 

7. Indywidualne spotkania, poradnictwo psychologiczne oraz terapia rodzinna  odbywać się będą 

w dni robocze w godzinach 8:00 – 22:00 i/lub w weekendy, w tych samych godzinach. 

Wykonawca zobowiązany będzie dostosować się do terminów i godzin wyznaczonych przez 

Zamawiającego we wskazanym zakresie. 

8. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 11.2022 do  zakończenia realizacji projektu, tj. 

30.06.2023 lub w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu do czasu jego zakończenia 

lecz nie później niż do 31.12.2023 (szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z 

wybranymi wykonawcami).   

9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

10. Zamawiający dopuszcza  możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez dwie osoby 

jednocześnie w ramach  trzech części zamówienia. 

11. Celem indywidualnych spotkań  jest opracowanie IŚR opartej na analizie społecznej i 

zawodowej, która prowadzić ma do określenia indywidualnych celów każdego z UP i sposobów 

ich realizacji we współdziałaniu z doradcą zawodowym: 

• Do zadań psychologa należeć będzie wspólna z doradcą zawodowym diagnoza potencjału, 

predyspozycji i potrzeb UP oraz określenie sytuacji problemu pod względem zawodowym i 

psychologicznym m.in poprzez: 

- diagnozę potrzeb i przyczyn nieaktywności UP na rynku pracy, 

- określenie potrzeb szkol UP (z uwzględnieniem ich obecnego stanu wiedzy i dośw.), 

- wskazanie możliwych kierunków rozwoju zaw., 

- określenie mocnych stron UP (cech osobowych, kwalif), 

- pracę nad samooceną i wiarą we własne możliwości. 

• Narzędzia, które zostaną wykorzystane działaniu: 

- badania testowe i opracowywanie ich wyników 

- rozmowy doradcze, wywiady z UP (ocena sytuacji społ., zaw, zdrow) 

12. Poradnictwo psychologiczne obejmować będzie: 

- pomoc w sytuacjach kryzysowych, 

- wsparcie w zrozumieniu problemu i oraz możliwości pracy nad nim, 

- wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, 

- trening komunikacji w rodzinie i miejscu pracy, 

- psychoterapię i inne formy wsparcia psychologicznego. 

13. Terapia rodzinna  ma za zadanie zażegnanie kryzysu w relacjach i wykorzystanie go do 

umocnienia więzi w rodzinie. 

14. Miejsce wykonywania zamówienia: Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 70. 
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IV. Warunki udziału w postępowaniu 

 

W ramach I, II i III części zamówienia Wykonawca musi posiadać potwierdzone dokumentami 

wykształcenie wyższe psychologiczne oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 1 rok.   

 

V. Wymagane dokumenty 

1. Wypełnienie formularza oferty cenowej  – Załącznik nr 1 

 

Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na niżej podany adres lub wysłać 
mailem na adres: szansa@studiumnt.pl:  

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o.o.,  

Biuro Projektu, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź,  

w terminie do 08.11.2022 r. do godziny 15:00 

  Osoba do kontaktu: Joanna Szyszkiewicz 601 234 267 

 
 


