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Zapytanie ofertowe nr 6/MW/2019 z dnia 29.08.2019 r. 
 

Dotyczy: usług w zakresie wsparcia psychiatrycznego w ramach projektu „Mieszkalnictwo 
wspomagane” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych. 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”                   
ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15 – 741 Białystok 
Osoba do kontaktu:  
Agnieszka Maszkowska 
tel. 507181919, e-mail: agnieszkamaszkowska@mydlainnych.pl 
 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

 Opis przedmiotu (specyfikacja) 

1. Udzielanie wsparcia przez psychiatrę osobom z niepełnosprawnościami na etapie 
treningowym w mieszkaniach wspomaganych 
Liczba godzin: 160 godzin 
Miejsce świadczenia usługi (zapewnia Zamawiający): Białystok 
Termin świadczenia usługi: wrzesień 2019-kwiecień 2021 

2. Udzielanie wsparcia przez psychiatrę osobom z niepełnosprawnościami na etapie 
usamodzielniania w mieszkaniach wspomaganych 
Liczba godzin: 60 godzin 
Miejsce świadczenia usługi (zapewnia Zamawiający): Białystok 
Termin świadczenia usługi: maj 2020-kwiecień 2021 

 
III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW): 

 

1. Wykonawca powinien posiadać niezbędne kompetencje do niezakłóconej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności niezbędne wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje oraz 
potencjał osobowy. 

2. Wykonawca powinien spełniać łącznie następujące warunki:  
posiada udokumentowane:  
- wykształcenie kierunkowe (lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z 
psychiatrii) 
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego w przedmiotowej dziedzinie 

3. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:  
Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają 
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia. 

4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 
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5. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z 
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych 
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne 
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią zapytania i złożonej oferty, 
postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 
oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu 
finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w 
ramach Projektu. 

 
IV. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 

1. Termin składania ofert: do 6 września 2019 r. do godziny 15.00 e-mailem na adres: 
agnieszkamaszkowska@mydlainnych.pl w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia przy 
ul. Antoniuk Fabryczny 34 w Białymstoku, wpisując w tytule wiadomości lub na kopercie: „Oferta na 
zapytanie ofertowe nr 6/MW/2019 z dnia 29.08.2019 r.” Do formularza należy dołączyć CV oraz kopię 
dokumentu potwierdzającego kierunkowe wykształcenie. 
 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej z ofert, a także do unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 
3. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów 

potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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