
 

Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl,  
tel. 17 773 05 90 
 NR.- 5/2018/ZPM  

Mielec, dnia 09.01.2018 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań w  zakresie rozwiązywania 
problemów uzależnień  

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  uzależnień poprzez : 

 

a) Pogłębiony Program Rozwoju Osobistego dla osób uzależnionych od alkoholu 

b) Program terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, leków, hazardu i zagrożonych 

uzależnieniem  

c) Pogłębiony program psychoterapii dla osób współuzależnionych  

d) Program psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików  

e) Program terapii dla młodzieży upijającej się i narażonej na uzależnienie 

f) Spotkania z osobami zgłaszanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

g) Spotkania interwencyjne dla osób zgłaszających się w związku z problemami 

alkoholowymi i innymi uzależnieniami ich bliskich – konsultacje 

 

Wymienione świadczenia realizowane będą w formie terapii indywidualnej, grupowej, jako 

maratony terapeutyczne, obozy terapeutyczne, wyjazdy grupowe profilaktyczne, sesje 

rodzinne wykłady i programy edukacyjne, profilaktyczne.  

Zadania wymienione w pkt.1 ppkt. a do e  realizowane będą w oparciu o program 

merytoryczny oferenta, pozostałe zadania wg  harmonogramu uzgadnianego przez strony 

na bieżąco. 

Świadczenia wymienione nie obejmują świadczeń realizowanych w ramach kontraktu  

z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 22.12.2018 r  

4. Okres gwarancji: n/d 

5. Warunki płatności: przelew 7 dni od daty wystawienia rachunku/faktury 

6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  

- posiadanie kwalifikacji do prowadzenia terapii, specjalisty psychoterapii uzależnień lub 

instruktora uzależnień (lub w trakcie uzyskiwania takich kwalifikacji) 

- ukończone inne szkolenia z zakresu prowadzenia terapii z osobami uzależnionymi, 

współuzależnionymi i DDA  

- doświadczenie w pracach GKRPA 



 

- ukończone szkolenia  do realizacji programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży                             

i dorosłych z zakresu problematyki uzależnień i promocji zdrowia 

- minimum 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

przeciwdziałania problemom uzależnień (oświadczenie) 

 - ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień musi  znajdować się na terenie miasta Mielca  lub  

na terenie Gminy Mielec, 

8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  

9. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Mielec (sekretariat), w terminie                           

do  15 stycznia 2018 r., do godz. 10.00 
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: P. Ewelina Gawryś 

11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 

zapytania należy 

złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) w zaklejonej kopercie                                      

z dopiskiem : ,,Realizacja zadań w  zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w 2018 

roku na terenie Gminy Mielec” 

Do oferty należy załączyć: 

- kopie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności 

zawartych    w opisie przedmiotu zamówienia, 

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych  

w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki:  

1) Wzór oferty 

 

 
                                                                                                                                     Wójt Gminy Mielec  

          
                                   /-/   Józef Piątek 



 

                Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: 
……………………………………………………………………………….…………………………………. 

Siedziba firmy: 
…………………………………………………………………………………….……………………………. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:…………………………………………… 

Nr REGON:……………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

2. W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. …………………………………………...…………………. 

...………………………………………………………………………………………………………………... 

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia  

1) Cena w kwocie brutto: …….……..…………………………………….………………….. zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Cena w kwocie netto: …………………………………………………………………… zł  

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł ……… /100),  
Kwota podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert………………………zł, 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2) Wykonam przedmiot zamówienia  w terminie do …………………………………………… 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 

składania ofert. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Miejscowość, ……………………..data………………… 

       …………………………………………………………. 
                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 


