
  

 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
na zorganizowanie i przeprowadzenie  szkolenia dla funkcjonujących rodzin 

zastępczych niezawodowych  oraz kandydatów na rodziny zastępcze  niezawodowe i 

zawodowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

1) Nazwa i adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a, 95-200 Pabianice, 

woj. łódzkie, tel. 422156605, fax 422156605 

 

2) Rodzaj zamawiającego: 

Administracja samorządowa  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Określenie przedmiotu zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zorganizowanie i przeprowadzenie  szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych  

niezawodowych  oraz kandydatów na rodziny zastępcze  niezawodowe i zawodowe 

 

Rodzaj zamówienia:  
Usługi 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 

funkcjonujących rodzin zastępczych niezawodowych oraz kandydatów na rodziny zastępcze  

niezawodowe i zawodowe. 

 

2. Ilość osób: 14 osób  

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie  prawo do mniejszej liczby osób uczestniczących w 

szkoleniu, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 
 

 



3. Program szkolenia:  

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej i zawodowej oraz dla funkcjonujących rodzin zastępczych  niezawodowych na 

podstawie programu zatwierdzonego, w drodze decyzji, przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

 

4. Organizacja szkolenia: 

 

Usługa szkoleniowa winna być przeprowadzona w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Traugutta 6a i obejmować: 

1) zapewnienie kadry trenerskiej - certyfikowani trenerzy mający kwalifikacje do 

prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, 

2) przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych (dla każdego uczestnika szkolenia: 

ramowy program szkolenia i materiały szkoleniowe), 

3) przygotowanie w terminie 3 dni od podpisania umowy harmonogramu szkolenia 

zawierającego w szczególności rozbicie na poszczególne dni, godziny oraz bloki tematyczne 

wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne zajęcia, 

4) przygotowanie oraz druk dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, 

5) bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, cukier, ciastka), 

6) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć opracowanie wyników 

ewaluacji i przekazanie ich wraz z ankietami w terminie 3 dni od zakończenia szkolenia 

zamawiającemu, 

7) prowadzenie następującej dokumentacji z przebiegu szkolenia: 

a) programu nauczania, 

b) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, uwzględniającego podpisy 

uczestników szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, ewidencję odbioru 

wydanych uczestnikom materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, 

c) rejestru wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia. 

8) kserokopie dokumentów o których mowa w pkt. 7, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w terminie 3 dni od dnia ukończenia szkolenia. 

 

5. Czas realizacji szkolenia. 

 

Zamawiający wymaga, aby liczba godzin była zgodna z programem szkolenia  na rodziny 

zastępcze niezawodowe i zawodowe, zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej (godzina lekcyjna to 45 minut, przerwy nie wlicza się do czasu trwania zajęć).  

 

6. Godziny i dni, w których mają być przeprowadzone zajęcia zleceniobiorca ustala wspólnie 

z uczestnikami szkolenia z uwzględnieniem ich potrzeb. 

 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika szkolenia, Zamawiający po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Wykonawcą, będzie miał prawo na jego miejsce skierować inną osobę. 

Sytuacja ta nie będzie powodowała żadnych roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. 

  

8. Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie imienna lista osób skierowanych na zajęcia przez 

Zamawiającego. 

 



9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i 

wartościowego przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń z tego tytułu ze strony 

Wykonawcy. 

 

10. Wynagrodzenie faktyczne Wykonawcy stanowić będzie iloczyn ceny za przeszkolenie 

jednej osoby, która ukończyła szkolenie przez liczbę osób, które ukończyły szkolenie. 

 

11. Cena za przeszkolenie jednej osoby, podana przez Wykonawcę, obowiązywać będzie 

przez cały okres obowiązywania umowy i nie ulegnie podwyższeniu. 

 

12. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu szkolenia, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego do jego siedziby tj. 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a. 

 

13. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

14. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy, bez prawa do wynagrodzenia, 

o którym mowa w pkt. 10. 

 

15. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się kontroli realizacji umowy przez 

Zamawiającego i udzielenia ewentualnych wyjaśnień w wyznaczonym przez niego terminie. 

 

16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż  

jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

 

17.  Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta 

powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

 

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

19. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

21. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

 

a) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą                          

przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 

b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

c) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podmiotowi. 

 

III CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Rozpoczęcie od  4 listopada 2015 roku – zakończenie do dnia 23 grudnia 2015 roku. 

 

 



IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis oceny spełniania tych warunków.  

       O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

     - Trenerzy to psycholodzy i pedagodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w 

systemie rodzinnej pieczy zastępczej (co najmniej 3 lata doświadczenia), są trenerami 

rodzinnej opieki zastępczej. 

 

    - Trenerzy posiadają uprawnienia do szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych oraz  

organizatorów rodzinnej opieki zastępczej. 

 

       - Trenerzy posiadają kwalifikacje w zakresie socjoterapii, logopedii, terapii rodzin. 

     - Wykonawca jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez 

właściwy organ. 

 

     Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń i dokumentów tj. odpowiednio: 

 

- potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie trenerów, którzy będą prowadzić szkolenia, 

      - potwierdzenie o zarejestrowaniu w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez     

właściwy organ. 

V. Kryteria oceny ofert. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia Wykonawców. 

 

    Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi  w imieniu Zamawiającego czynności związane       

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty: 

1)  Kalkulację cenową, w której musi być uwzględniona cena netto, stawka i wartość podatku 

VAT i cena brutto za całe szkolenie na osobę. 



2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z pkt. V (załącznik nr 1 do 

zaproszenia). 

3) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie trenerów, którzy będą prowadzić 

szkolenia,  

4) Oświadczenie, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5) Aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

 

W cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany 

jest do podania: 

- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – ceny netto usługi 

będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT, 

według następującego wzoru: cena netto + podatek VAT ….% w kwocie ….zł = cena 

brutto za całe szkolenie na osobę oraz wartości brutto całości usługi stanowiącej 

przedmiot zamówienia. 

- w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – ceny brutto 

za całe szkolenie na osobę oraz wartości brutto całości usługi stanowiącej przedmiot 

zamówienia. 

 

 

IX. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 

 w terminie do dnia: 29.10.2015 do godz.: 12:00  

 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                     

ul. Traugutta 6a, 95 – 200 Pabianice, pok.:  14 

 Fax nr.: 42 215 – 66 – 05, 42 215 – 66 - 60 

 Adres mail: sekretariat@pcpr-pabianice.pl    

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 

podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

 

 

 

 

 

 



X. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
 

   W terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest 

zobowiązany do podpisania umowy. Umowa będzie zawierać w swej treści wszystkie 

elementy oferty wykonawcy. 

 

 

Dyrektor Powiatowego  

Centrum Pomocy Rodzinie 

Jarosław Grabowski 

20.10.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE 

PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO. 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

___________________________________________________________________________ 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na realizację zadania:  na 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych  

niezawodowych  oraz kandydatów na rodziny zastępcze  niezawodowe i zawodowe 

przeprowadzanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w trybie 

zapytania ofertowego oświadczam*/oświadczamy na dzień składania ofert, że nie 

podlegam* - nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie punktu V zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty. 

  

 

.............................................., dnia ....................... 

 

                                                                                            ........................................................... 

                                                                                              podpis i pieczątka 

wykonawcy/wykonawców 

 

 

* niepotrzebne skreślić lub usunąć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 - Wzór oferty  

DANE OFERENTA 

Nazwa/imię i nazwisko 

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

Adres …………………………………………………………………………………................ 

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

Telefon ……………………...................................................fax.................................................  

e-mail ………….......................................................................................................................... 

na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych  

niezawodowych  oraz kandydatów na rodziny zastępcze  niezawodowe i zawodowe 

a) podmioty prowadzące działalność gospodarczą  

l.p. Liczba 

osób 

Cena netto           

za 1 osobę 

Podatek VAT cena brutto za 

jedną osobę 

Wartość 

zamówienia  

brutto % Kwota  

 

1. 

 

14 

     

 

b) osoby fizyczne 

l.p. Liczba osób cena brutto za jedną osobę Wartość zamówienia brutto 

1. 14   

 

................................................ data ................................ 

 

 

........................................................................................ 

                                                                      podpis 

 


