Sztum, 28.08.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka
oraz dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w ramach
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin
zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo –
wychowawczych typu rodzinnego”
1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Os. Sierakowskich 15, 82-400 Sztum,
tel.: 55 267-74-79, fax 55 267-74-76, adres e-mail: pcpr_sztum@wp.pl
2. Rodzaj zamówienia:
Usługa
3. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.).
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla
kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka oraz
dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Działanie 1
Kandydaci na rodziny zastępcze: szkolenie oraz przeprowadzenie oceny pod względem spełniania
przez kandydata warunków(art. 42 ust. 1, 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej) oraz jego motywacji do sprawowania pieczy zastępczej: 6 rodzin (12 osób).
- 7 spotkań po 6 godzin dydaktycznych szkolenia zgodnie z programem (łącznie 42h dyd.
szkolenia realizowanego przez wykwalifikowane osoby);
- 6 procesów przeprowadzenia oceny (kwalifikacji) kandydatów na rodziny zastępcze
wraz z wydaniem opinii (przeprowadzenie rozmów diagnostycznych z kandydatami, badania
psychologiczne, wizyta w domu, sporządzenie opinii): 6 x 12h (łącznie 72h pracy psychologa).

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze musi być przeprowadzone wg programu
zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie decyzji.
Materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia zapewni Wykonawca.
Salę wykładową oraz posiłek zapewnia Zamawiający.
Wykonawca wystawi uczestnikom
potwierdzenie o ukończeniu szkolenia.

szkolenia

zaświadczenie

kwalifikacyjne

zawierające

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.
Termin realizacji: IX – XII 2012r.
Działanie 2
Szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka:
- szkolenie dla 6 rodzin zastępczych, kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka (12 osób)
prowadzone przez specjalistów.
Zakres szkolenia:
-tematyka rozwiązywania bieżących i aktualnych problemów związanych z wychowywaniem dzieci
przyjętych oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka:
•
•
•
•
•
•

jak przygotować się do pełnienia roli rodzinnego domu dziecka;
pomoc w sytuacjach kryzysowych;
agresja i złość u dzieci;
radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci;
relacje dzieci przyjętych z rodzicami biologicznymi;
relacje osobiste między małżonkami i kryzysy małżeńskie rodziny zastępczej.

- 6 spotkań po 6 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym 2 spotkania w formie wyjazdowej.
Wykonawca zapewni salę dydaktyczną, nocleg oraz wyżywienie podczas spotkań wyjazdowych.
Salę wykładową oraz posiłek podczas spotkań niewyjazdowych zapewnia Zamawiający.
Materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia zapewni Wykonawca.

Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia świadectwo o ukończeniu szkolenia.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.
Termin realizacji: IX – XII 2012r.
Działąnie 3
Zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze już funkcjonujące: szkolenie dla 8 rodzin (16 osób)
prowadzone przez specjalistów.
Program szkoleń będzie obejmował tematykę rozwiązywania bieżących i aktualnych problemów związanych
z wychowywaniem dzieci przyjętych (szkoła, dom, środowisko):
•
•
•
•
•

trudne zachowania dzieci w domu i w szkole;
odrzucenie i zaburzenia więzi u dzieci;
podstawowe sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci;
techniki behawioralne w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami i agresją dzieci;
wzmacnianie pozytywne dzieci.

- 6 spotkań po 6 godzin dydaktycznych szkolenia, w tym 4 spotkania w formie wyjazdowej.
Wykonawca zapewni salę dydaktyczną, nocleg oraz wyżywienie podczas spotkań wyjazdowych.
Salę wykładową oraz posiłek podczas spotkań niewyjazdowych zapewnia Zamawiający.
Materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia zapewni Wykonawca.

Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia świadectwo o ukończeniu szkolenia.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń w powyższym zakresie.

Wykonawca zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników szkoleń.

Termin realizacji - IX – XII 2012r.
5. Pozostałe Obowiązki Wykonawcy:
1) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie uczestnikom szkolenia
harmonogramów zajęć,
2) prowadzenie dokumentacji zajęć,
3) współdziałanie z Zamawiającym w sprawie sposobu realizacji zajęć, harmonogramu itp.

6. Miejsce realizacji zamówienia:
Spotkania stacjonarne- Powiat sztumski – sale wyznaczone przez Zamawiającego.
Spotkania wyjazdowe- miejsce wskazane przez Wykonawcę z odpowiednią bazą noclegową.
7. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
2) posiadają kadrę uprawnioną do prowadzenia szkoleń będących przedmiotem zamówienia,
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień
publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych,
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) kserokopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
2) wykaz specjalistów do prowadzenia szkolenia (bez imion i nazwisk) z informacjami na temat ich
doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr. 1 do zapytania
ofertowego),
4) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr. 2 do zapytania
ofertowego),
8. Informacja dotycząca podwykonawców:
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłącza możliwość powierzenia
podwykonawcom całości lub części zamówienia.

9. Kryteria oceny ofert:
1) zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają
wykluczeniu z postępowania a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu,
2) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu, w
szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej
rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty.
3) oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej według
kryteriów (nazwa kryterium - waga %): cena oferty - 100%

10. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę,
3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) miejsce składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem poczty
na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Os. Siarakowskich 15, 82-400 Sztum
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta - szkolenie rodzin zastępczych” lub pocztą
elektroniczną na e-mail pcpr_sztum@wp.pl, wpisując w temacie: Oferta - szkolenie rodzin
zastępczych.

2) termin składania ofert: do 05.09.2012r. do godz. 15:00.
3) termin otwarcia ofert: 06.09.2012r.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu
wyboru nie później niż dnia 07.09.2012r. – godz. 15:00 na stronie internetowej Zamawiającego.
Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może
przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z
oferentem lub unieważnienia postępowania.
13. Zawarcie umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 7 dni od dnia
wyboru oferty.
Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska

Załącznik nr 1

Pieczęć oferenta
_________________________________
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na usługę w
postaci przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia
rodzinnych domów dziecka oraz dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych
i niezawodowych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na
rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów
placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”, zgodnie z art. 22 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.)
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania koniecznej wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

__________________________________
pieczęć i podpis czytelny Wykonawcy

Załącznik nr 2

Pieczęć oferenta

__________________________________
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonych w art. 24
ust. 1 ustawy (str. 2 i 3 niniejszego oświadczenia) - Prawo zamówień publicznych.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na usługę w
postaci przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia
rodzinnych domów dziecka oraz dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych i
niezawodowych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na rok
2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.)

__________________________________
pieczęć i podpis czytelny Wykonawcy

Art. 24. [Podmioty wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia] 1. Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) [1] wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
2
11) [2] wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w 8rt. 9 lub 8rt. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

