pieczęć zamawiającego
znak sprawy: UD-V-WSZ-RP.271.12.BWR
(2.BWR)
Zapytanie ofertowe
w sprawie realizacji zadania pn.: Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru
uzależnień oraz przemocy w rodzinie prowadzone przez terapeutę uzależnień, skierowane do
mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia.
Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, w imieniu którego postępowanie
prowadzi Burmistrz Dzielnicy Ochota
Adres: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17a,
Tel. 22 578 34 58 fax 22 668 84 84
Regon: 015259640, NIP: 525-22-48-481
zaprasza do złożenia ofert, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru
uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach
lokalnego systemu wsparcia, w okresie od 14.02.2022r. do 02.12.2022 roku.
Cel:
zwiększenie wiedzy mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie szkodliwości przyjmowania
napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz przyczyn i skutków
stosowania przemocy w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym;
1) ułatwienie dostępu mieszkańcom m.st. Warszawy do informacji o podejmowanych przez
Miasto działaniach profilaktycznych, edukacyjnych w obszarze rozwiązywania
problemów wynikających z uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przemocy .
2) zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej
oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych
uzależnień;
3) zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków
odurzających osób współuzależnionych oraz doznających i stosujących przemoc,
będących mieszkańcami m.st. Warszawy.
2. Adresaci:
Działalność skierowana jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności
do osób:
a. będących w kryzysie;
b. uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;
c. członków rodzin osób uzależnionych;
d. doświadczających przemocy;
e. stosujących przemoc.

3. Warunki realizacji zadania:
Konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w
rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu
wsparcia, w okresie od 14.02.2022r. do 02.12.2022 roku, w tym:
1) Prowadzenie konsultacji i porad indywidualnych w formie bezpośredniej: 1 raz w
tygodniu, w wymiarze 3 h, w godzinach pracy Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Dzielnicowego Zespołu Ochota;
2) Motywowanie klientów z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia oraz kierowanie
do specjalistycznych placówek.
3) Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, w tym informowanie
o procedurze „Niebieskie Karty” w sytuacjach podejrzenia o występowanie przemocy
w rodzinie.
4) Prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących, m.in. w
2 Domach Pomocy Społecznej oraz 2 Klubach Abstynenta.
5) Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych (m.in. ulotki, plakaty, strona
internetowa).
6) Stałe aktualizowanie bazy danych o formach pomocy dla osób z problemem
alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie oraz dla ich rodzin.
7) Prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.
8) Sporządzanie sprawozdań do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
dotyczących realizowanego zadania.
Terapeuta uzależnień nie prowadzi terapii, grup samopomocy, grup wsparcia ani innych
długotrwałych działań skierowanych do mieszkańców.
4. Opis wymagań:
1) Osoba realizująca zadanie powinna posiadać wykształcenie z zakresu udzielanych
konsultacji oraz dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2) osoba realizująca zadanie powinna posiadać znajomość oferty m. st. Warszawy w zakresie
profilaktyki uzależnień, lecznictwa i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3) osoba realizująca zadanie powinna posiadać, udokumentowane doświadczenie m.in.
pracy z osobami z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dotkniętymi
przemocą w rodzinie, poparte odpowiednią dokumentacją np.: zaświadczenia, certyfikaty
itp.
4. Termin realizacji programu: od 14.02.2022 r. do 02.12.2022r.
5. Miejsce realizacji programu: miejsce realizacji zadania: Zamawiający zapewnia lokal, w
którym możliwe będzie realizowanie zadania.
6. Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 80%
2) Doświadczenie Wykonawcy– 20%
Przez doświadczenie rozumie się okres świadczenia usługi w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Zasady oceny oferty według następujących kryteriów:
a) Dla kryterium „Cena” (C)
Cn
C = ----------- x 80 pkt.

Cob
przy zakładanych poniżej oznaczeniach:
C – wartość punktową badanej oferty w kryterium „cena”
Cn – najniższa cena brutto spośród ofert spełniających wymogi zawarte
w niniejszym zapytaniu ofertowym
Cob – cena brutto badanej oferty
Sposób obliczania ceny: w formularzu oferty należy wskazać cenę brutto za realizację jednej godziny
zegarowej zamówienia. Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
b) Dla kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” (DW)
Zamawiający przyzna punkty za udokumentowany okres świadczenia ww. usługi odpowiednio:
- za usługi świadczone przez okres 36 m-cy – 10 pkt.
- za usługi świadczone przez okres 48 m-cy i więcej – 15 pkt.
Każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skumulowana według wzoru:
CLp = C + DW
przy zakładanych poniżej oznaczeniach:
CLp – łączna liczba punktów ocenianej oferty
C – punkty przyznane w kryterium „Cena”
DW – punkty przyznane w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert zakwalifikowanych do oceny.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z
najniższą ceną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
Weryfikacji złożonych ofert dokona Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota, który
jest realizatorem lokalnego harmonogramu do corocznie uchwalanego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.
O wynikach oceny ofert Zamawiający poinformuje oferentów drogą elektroniczną na adres wskazany
w formularzu ofertowym.
7. Do formularza oferty należy dołączyć:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb tej
oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
dalej: RODO).
2) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, certyfikatów itp.
3) kserokopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających kwalifikacje związane
z przedmiotem zamówienia,
4) zaświadczenia z instytucji/placówek potwierdzające zdobyte doświadczenie
w zakresie pracy z klientem, pracy na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych,
a także w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5) szczegółowy kosztorys zawierający liczbę godzin, stawki za poszczególne godziny, inne
koszty i ich wskaźniki liczbowe.

8. Termin, sposób i miejsce składania oferty:
Ofertę przygotowaną wg załączonych formularzy, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje
indywidualne oraz spotkania grupowe z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie
prowadzone przez terapeutę uzależnień, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w
ramach lokalnego systemu wsparcia”, można składać w następujący sposób:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: bwrzesien@um.warszawa.pl (koniecznie
z podpisem elektronicznym),
- za pomocą operatora pocztowego,
- osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota,
ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa. do 10.01.2022 roku do godz. 12.00.
Weryfikacji złożonych ofert dokona Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota, który
jest realizatorem lokalnego harmonogramu do corocznie uchwalanego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.
9. Warunki płatności: Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę, potwierdzonego przez Zamawiającego, że usługa została wykonana zgodnie z umową.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Beata Wrzesień, e-mail: bwrzesien@um. warszawa.pl
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym wzorze.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Oferty, które nie spełnią wskazanych powyżej warunków oraz są niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa zostaną odrzucone.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia w
dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Warszawa, dnia 31.12.2021r.
Podpis Naczelnika wydziału

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Skrócony formularze oferty.
Załącznik nr 3 - Wykaz „Doświadczenie zawodowe osoby realizującej zamówienie w obszarze
problematyki uzależnień i/ lub przemocy w rodzinie”
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna.

