
 
 

 
 
 

 

Środa Wielkopolska, dnia 22 sierpnia 2018 r. 
 

Zapytanie ofertowe  
Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,                                                  
ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do złożenia 
propozycji cenowej (oferty) na usługę szkoleniową dla uczestników projektu: rodziców zastępczych                  
i kandydatów na rodziców zastępczych, w ramach w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług 
społecznych w powiecie średzkim”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 
Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. 
Usługi Społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego         
i ich jednostki organizacyjne 

 
I. Zamawiający: 

Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  
ul. Szkolna 2      
63-000 Środa Wielkopolska 
 

II. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy  do przeprowadzenia szkoleń dla 2 grup uczestników 
projektu tj.: 
I grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych – 14 osób, 
II grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych                   
i kandydaci na rodziców zastępczych – 17 osób. 
Zamówienie obejmuje: 
1) przeprowadzenie trzydniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Budowanie kompetencji 
uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” przez 2 osoby szkolące każdą grupę (tj. 3 dni       
x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy). 
2) przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu na temat „Dyscyplina w rodzinie 
zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci” przez 2 osoby      
(tj. 2 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy). 
3)Zamawiający wymaga aby szkolenie dla I i II grupy odbywało się równocześnie. 
4) Wykonawca usługi zobowiązuje się do wydania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń. 
5)  Termin wykonania usługi:  od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. – zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą usługi. 
 
 
III. Miejsce realizacji zmówienia: Środa Wielkopolska w obiekcie wskazanym przez Zamawiającego 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
a) dysponują odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia szkoleń – dla spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,               
np. dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty lub inne dokumenty- załącznik nr 2, 
b) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń – potwierdzone kopiami zaświadczeń, 
umów, świadectw pracy lub innymi dokumentami. – załącznik nr 2, 
c) nie są powiązani kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym – załącznik nr 3, 
d) oferenci nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni, 
 



 
 

 
 
 

 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym dokumentów 
potwierdzających doświadczenie. 
 
V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: 
a) ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z pozostałymi 
załącznikami. 
b) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto (podając ją w zapisie liczbowym i słownie). Cena oferty 
powinna być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch zer po przecinku.  
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
d) Ofertę należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej,          
ul. Szkolna 2, osobiście lub za pośrednictwem poczty, poczty mailowej sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl 
do dnia 4 września 2018 r. do godz. 15.00, liczy się data i godzina wpływu do tut. Centrum. 
 
 
VI. Kryteria oceny oferty: 
a) jedynym kryterium oceny złożonych ofert przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego jest cena całkowita brutto,  
b) w przypadku kilku ofert o tej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje, 
c) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
złożonych ofert, 
d) od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują odwołania, 
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny.  
 
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
1)  O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wybranego oferenta.  
2) Jeśli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
 
 
 
VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają: 
Pani Iwona Garczyk i Pani Małgorzata Kapturska - Tel. (61) 287-06-40, PCPR Środa Wielkopolska 
 
IX. Niniejsze zapytanie prowadzone jest w ramach procedury rozeznania rynku i nie stanowi 
zobowiązania do zawarcia umowy.  
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących doświadczenia oraz kwalifikacji kadry do prowadzenia 

szkoleń 

3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych 

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie 

 

 



 
 

 
 
 

 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Środzie Wielkopolskiej 
ul. Szkolna 2,  63-000 Środa Wielkopolska 
tel. (61) 287 06 40, sekretariat@srodawlkp.epcpr.pl  

 
PEŁNA NAZWA  

OFERENTA:                                          ……………………………………………………………………………………………………… 
(IMIĘ, NAZWISKO, 

ADRES,  TELEFON, FAX        ……………………………………………………………………………………………………… 
E-MAIL) 

      ……………………………………………………………………………………………………… 
 
PRZEDMIOT                   Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy  do przeprowadzenia szkoleń 
ZAMÓWIENIA:                       dla 2 grup uczestników projektu tj.: 

I grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych spokrewnionych 
– 14 osób, 
II grupa – rodzice zastępczy pełniący funkcję rodzin zastępczych 
niezawodowych, zawodowych  i kandydaci na rodziców zastępczych – 17 osób. 
Zamówienie obejmuje: 
1) przeprowadzenie trzydniowego szkolenia w formie warsztatu na temat 
„Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą” 
przez 2 osoby szkolące każdą grupę (tj. 3 dni x 6h zegarowych x 2 osoby szkolące 
każdą grupę x 2 grupy). 
2) przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu na temat 
„Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby 
wpływać na zachowanie dzieci” przez 2 osoby (tj. 2 dni x 6h zegarowych                
x 2 osoby szkolące każdą grupę x 2 grupy). 

 
 
TERMIN  
REALIZACJI     Od daty podpisania umowy do 30.09.2018 r. 
ZAMÓWIENIA: 

 

OFERTA CENOWA USŁUGI: 

Cena brutto ogółem:…………………………………………………………………………PLN 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

Cena netto ogółem:……………………………………………………………………………..PLN 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 
 
 

 

W tym: 

Oferta cenowa na Szkolenie trzydniowe: 

Cena brutto:…………………………………………………………………………PLN 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

Cena netto:……………………………………………………………………………..PLN 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

 

Oferta cenowa na Szkolenie dwudniowe: 

Cena brutto:…………………………………………………………………………PLN 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

Cena netto:……………………………………………………………………………..PLN 

Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

Oświadczam/my, że: 

1. Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Zapoznałem/am się z istotnymi dla Zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 

umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że dysponujemy doświadczeniem oraz odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na realizację zamówienia. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie i niezbędnych do realizacji postępowania 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnie 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                   (podpis oferenta) 

 

 



 
 

 
 
 

 

Załącznik nr 3  

 

 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a  

 

 

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

 

 

 

Oświadczam, że nie jestem  powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:  

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli. 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą 

i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

 

 

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

        (miejscowość, data)                   (podpis oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Załącznik nr 2  

Oświadczenie o spełnianiu wymogów dotyczących doświadczenia oraz kwalifikacji kadry do 

prowadzenia szkoleń 

Kwalifikacje kadry, które przeprowadzą szkolenie: 

L.P. Imię i nazwisko 
Kwalifikacje prowadzących szkolenia (należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, w tym z rodzinami zastępczymi: 

Okres realizacji 

szkoleń od-do 

Liczba 

godzin  

Nazwa organizacji/instytucji (miejsce 

przeprowadzenia szkoleń) 

Tematyka szkolenia oraz informacja  kto był uczestnikiem 

szkolenia (należy dołączyć kopie dokumentów) 

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 

  ……………………………………………………………………………(podpis wykonawcy) 

 


