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ROZEZNANIE CENOWE 
na zdanie pn.: „Świadczenie pomocy psychologicznej  

dla obywateli Ukrainy” 
 

 
I. Zamawiający 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10 

63-600 Kępno  

II. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy psychologicznej 40 obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznany za legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583  
ze zm.) w tym osobom dorosłym i dzieciom, kierowanym przez Zamawiającego, w wymiarze 

280 godzin w okresie trwania umowy. 

Zamawiający zastrzega, iż określona liczba osób i godzin stanowi szacunkową wielkość 

zamówienia. W przypadku braku zainteresowania pomocą ze strony obywateli Ukrainy lub 

spadku zapotrzebowania na wykonywanie przedmiotowej pomocy, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie zlecenia pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

powyżej.   

III. Warunki zamówienia: 
Wymagania wobec Wykonawcy:  

1) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu psychologa  

2) preferowana znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego lub angielskiego  

3) forma rozliczenia: faktura VAT / rachunek  

Miejsce świadczenia pomocy: w siedzibie Wykonawcy zgodnie z godzinami jego urzędowania 

Rozliczenie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane na podstawie liczby faktycznie 

wykonanych godzin pomocy psychologicznej  

IV. Termin realizacji zamówienia 

Od dnia 17 maja 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.   

 



V. Kryterium wyboru 

Cena – 100% 

VI. Miejsce i termin składania wyceny 

Wypełniony przez Wykonawcę formularz wyceny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 maja 2022 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, tj. 63-600 Kępno, ul. Ks. 

P. Wawrzyniaka 10 lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej.  

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wyceny do siedziby Zamawiającego.  

VII. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą 

1) W zakresie merytorycznym: Justyna Kostecka  

e-mail: justyna.kostecka_mgopskepno@interia.pl 

2) W zakresie proceduralnym: Agnieszka Wróblewska  

        e-mail: agnieszka.wroblewska_mgopskepno@interia.pl 

VIII. Załączniki: 

1) formularz wyceny (załącznik nr 1) 

 

 

  ZATWIERDZAM: 

              Kierownik  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie 

         /-/ Maria Żurecka 
 


