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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do zapisów treści 

zapytania ofertowego, w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na  

usługiprowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, 

doradczych dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w 

Mielcu przy ul. Partyzantów21. 

 

Treść wspomnianego pytania oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego jest 

następujące: 
 

Pytanie 1:  

Zaplanowanych jest 40 godzin do realizacji miesięcznie, a oprócztego wiele innych, 

interesujących zajęć - jak planowane jestrozliczenie tego czasu? Pracowałam w DPS z 

seniorami i zdaję sobiesprawę, że często były sytuacje, że osoby nie były w stanie się 

podpisać, lub uczestniczyć w prowadzonych zajęciach ze względu nanp. złe samopoczucie. 

 Widzę, że wszyscy podopieczni sązakwalifikowani do korzystania z wsparcia 

psychologicznego - a co wprzypadku braku chęci korzystania z tych zajęć? Myślę, 

otrudnościach z perspektywy osoby, która zna specyfikę pracy zseniorami. Domyślam się, że 

tak jak zwykle w projektach unijnychpodstawą rozliczenia są listy z podpisami - i tu widzę 

pewnewyzwanie. Pewnie łatwiej byłoby gdyby projekt był rozliczany nazasadzie etatu. Np. 

co w sytuacji, gdy załóżmy psycholog ma umówionena dany dzień 4 osoby na konsultacje, 

przyjeżdża, a okazuje się, żete osoby są  w niedyspozycji i nie chcą skorzystać z konsultacji? 

Odpowiedź 1:  

Projekt zakłada udział 30 osób w różnego rodzaju zajęciach m.in. psychologicznych. 

Niemniej jednak zajęcia te nie są obowiązkowe i korzystać z nich mogą chętni UP. Ośrodek 

jest Całodobowym Domem Opieki dla osób starszych, a nie Domem Pomocy Społecznej. Na 

podstawie dotychczasowego doświadczenia frekwencja na tego typu zajęciach jest duża. 

Projekt nie przewiduje w tym zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, a wszystkie zajęcia 

odbywają się w terminach i czasie uzgodnionym z Kierownikiem CDO. 

 

 

https://maps.google.com/?q=Rzesz%C3%B3w+ul.+Tadeusza+Rejtana+53&entry=gmail&source=g


Pytanie 2: 

Prosiłabym o rozwinięcie punktu dotyczącego wymaganejdokumentacji. Co kryje się pod 

hasłem "informacje psychologiczne" i wjakim celu mają być sporządzone opinie 

psychologiczne? Dlaczegopytam: czym innym są konsultacje indywidualne mające na celu 

wsparciew bieżącym kontekście życia, czym innym wizyty diagnostyczne, 

mające na celu sporządzenie opinii o funkcjonowaniu poznawczym,społecznym i 

emocjonalnym. I teraz, jeśli wymagają Państwo wykonaniaopinii, czy w budżecie jest też 

zaplanowany zakup potrzebnych testów?w ogłoszeniu jest taki zapis: "prowadzenie 

dokumentacji psychologicznejniezbędnej do prawidłowego wypełniania powierzonych 

zadań,sporządzanie opinii i informacji psychologicznych." 

 

Odpowiedź 2: 

Zajęcia psychologiczne jak i dokumentacja z nimi związana określona jest w zapytaniu 

ofertowym. Informacje i opinie psychologiczne przygotowywane są dla Kierownika CDO 

celem opracowania indywidualnego planu wsparcia. Wszystkie materiały niezbędne do 

prowadzenia zajęć zapewnia prowadzący zajęcia. Nie są przewidziane dodatkowe środki na 

zakup testów. 


