
ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprow adzenie szkolenia dla kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny  

zastępczej niezawodowej
Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a , 

zaprasza do udziału w zapytaniu ofertow ym , k tórego wartość nie jes t równa ani nie 

przekracza 130.000 zł., na podstaw ie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zam ów ień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm .). 

Zam awiający zastrzega sobie praw o unieważnienia postępowania na każdym  

etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

1. Zam awiający:

Pow iatow e Centrum  Pomocy Rodzinie ul. Świętokrzyska 2a 

09-200 Sierpc Reprezentowane przez Dyrektora Agnieszkę Gorczyca

2. Przedm iot zam ówienia:

Przedm iotem  zam ówienia je s t przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów  do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zgodnie  z Rozporządzeniem 

M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudn ia 2011 roku w sprawie szkoleń dla 

kandydatów  do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1620);.

Usługa obejm uje przeszkolenie: kandydatów  na niezaw odow ą rodzinę zastępczą 

(10 osób)

Powyżej podana została szacunkowa liczba kandydatów  na rodziny zastępcze. Liczba 

ta je s t jedyn ie  założeniem. W ykonawca składający ofertę  wyraża gotow ość 

zrealizowania usługi dla większej lub mniejszej liczby uczestników (o ile zaistnieje taka 

konieczność) stosując zaoferowaną w  postępowaniu cenę. W  takim  przypadku 

W ykonawca nie będzie w ystępow ał z roszczeniem do Zamawiającego z związku z 

mniejszym lub większym zakresem w  stosunku do przew idywanego (cena pozostanie 

bez zmian).

3. M etod y  i fo rm y prow adzenia zajęć:

Szkolenie obe jm uje  edukację, w tym  zdobycie w iedzy i odpow iedn ich  um iejętności 

dla rodzin, które chcą stać się op iekunam i zastępczymi. Zajęcia pow inny skupić się 

zarówno na pracy grupowej, ja k  i indyw idualnej. Forma zajęć pow inna być 

prowadzona w  taki sposób, aby aktyw izować działania uczestników i ich 

zaangażowanie w  procesie realizacji planu program u.

4. Miejsce realizacji zam ówienia:

Zamawiający zapewnia:

-  salę do  przeprowadzenia szkolenia, wyposażoną w sto ły  z miejscami siedzącymi 

dla uczestników szkolenia wraz z dodatkow ym i miejscami dla osób prowadzących;

-  napoje (kawa, herbata, woda mineralna) oraz poczęstunek w postaci suszu 

ciastkowego;

-  miejsce um ożliw iające wyśw ietlanie prezentacji tj. ściany pokryte j jasną farbą, bądź 

odpow iedn ie  urządzenia, w tym  rzutnika, ekranu;



-  dostęp do sanitariatu wyposażonego w  WC, ciepłą bieżącą wodę, środki czystości 

(papier toa letow y, ręczniki papierowe, mydło);

-  korzystanie w czasie zajęć z sieci elektrycznej

5. Opis niezbędnej dokum entacji wym aganej od W ykonaw cy po zakończeniu
zadania:

1. sprawozdanie z realizacji szkolenia dla kandydatów  do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej i spokrewnionej, przedłożone po zakończonej 

edycji szkolenia;

2. dziennik zajęć program u przedłożony po zakończonej edycji szkolenia;

3. im ienne listy obecności po zakończeniu edycji szkolenia;

4. ankiety ewaluacyjne od uczestników, którzy ukończyli szkolenie;

5. op in ia o każdym uczestniku szkolenia;

6. potw ierdzenia odb io ru  otrzym anych przez uczestników m ateria łów  

szkoleniowych;

7. świadectwa potw ierdzające ukończenie szkolenia.

6. W ym agania zw iązane z w ykonaniem  przedm iotu zam ówienia:

W ykonawca usługi będzie zobowiązany do:

1. przeprowadzenia szkolenia w edług program u zatw ierdzonego przez M inistra 

Pracy i Polityki Społecznej - zgodnego z zakresem program ow ym  wynikającym  z 

Rozporządzenia MPiPS z dnia 9 grudn ia 2011 r. w sprawie szkoleń dla 

kandydatów  do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1620);

2. W ykonawca zobowiązany jes t dysponować odpow iednią  kadrą osób 

prowadzących szkolenia;

3. W ykonawca zobowiązany jes t posiadać doświadczenie w  realizacji przedm iotu 

Zamówienia;

4. przedstawienia decyzji M inisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

zatwierdzającej program  szkolenia,

5. opracowania harm onogram u szkolenia, który będzie realizowany po 

uzgodnieniu z Zamawiającym;

6. rzetelnego prowadzenia dokum entacji szkolenia;

7. wydania dla każdego kandydata świadectwa ukończenia szkolenia;

8. zapewnienia m ateria łów  szkoleniowych;

9. realizacji szkolenia w  term inach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;

10. bieżącego in form ow ania Zamawiającego o przypadkach nieobecności

uczestników na spotkaniach, która uniem ożliw ia efektywne prowadzenie spotkań 

szkolenia i do ustalenia w  takich wypadkach te rm inów  dogodnych dla 

uczestników oraz niezwłocznej zm iany harm onogram u spotkań w ramach je g o  

realizacji;
13. złożenia Zamawiającemu dokum entacji z przeprowadzonego zadania do 7 

dnia po zakończonym  szkoleniu. Dotrzym anie te rm inu przekazania dokum entacji i



p ro to kó ł odb io ru  stanowić będzie podstawę do wystawienia rachunku/ faktu ry  za 

wykonaną część zadania.

14. udziału trenerów  w  posiedzeniu kwalifikacyjnym  kandydatów, którzy odbyli 

szkolenie.

W ykonawca w swojej ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z organizacją i 

przeprowadzeniem  szkolenia, a w szczególności:

1. koszt wynagrodzenia prowadzącego;

2. koszt m ateria łów  szkoleniowych, w  tym  również zajęć praktycznych;

3. koszt wydanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

8. W ym agania dotyczące W ykonaw cy szkolenia:

1) W ykonawca dostarczy kopię dokum entu - decyzji M inisterstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej zatwierdzającej program  szkolenia,

2) W ykonawca dostarczy kopie dokum entów  poświadczających doświadczenie 

zawodowe z zakresu prowadzenia tego  typu szkoleń oraz inne dodatkow e 

dokum enty  o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach oraz um iejętnościach.

3) W ykonawca dostarczy kopie dokum entów  poświadczających kwalifikacje i 

uprawnienia osób prowadzących szkolenie do prowadzenia szkolenia wg 

w ym ien ionego w  pkt 1 program u.

8. Okres realizacji zadania i w ym iar czasowy realizacji usługi:

1. Szkolenie należy przeprowadzić do 30.06.2021 r.

2. System organizacji zajęć zgodny z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 grudn ia 2011 

r. w sprawie szkoleń dla kandydatów  do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 

nr 274 poz. 1620) oraz z zatw ierdzonym  program em  szkolenia (m in im um  60 

godzin dydaktycznych, w  tym  10 godzin praktyk);

3. Cykl zajęć ma charakter zam knięty tj. nie ma możliwości dołączenia kolejnych 

uczestników w  trakcie realizacji szkolenia;

7. Forma płatności:

Przelew na rachunek W ykonawcy nastąpi w ciągu 14 dni od otrzym ania praw id łow o 

wystaw ionej faktury, rachunku przez Zamawiającego po uprzednim  należytym 

wykonaniu przedm io tu  umowy, tj. po praw id łow ym  przeprowadzeniu szkolenia 

zgodnie  z rozporządzeniem  M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudn ia 2011 

roku w  sprawie szkoleń dla kandydatów  do sprawowania pieczy zastępczej.

8. Term in i miejsce składania ofert:

O fertę wraz z wym aganym i dokum entam i oraz załącznikiem Nr 1 do niniejszego 

zapytania o fe rtow ego (form ularz ofertow y) należy złożyć osobiście do  dnia 

15..02.2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Pow iatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w 

Sierpcu 09-200 przy ul. Świętokrzyskiej 2a , pokój nr 1 lub na pocztą elektroniczną na



adres: pcpr.sierpc@ wp.eu z dopiskiem  „Szkolenie kandydatów  na rodziny  

zastępcze niezaw odow e Decyduje data w pływ u o fe rty  do Zamawiającego.

9. Kryterium  w yboru oferty:

W ykonawca zostanie wybrany w edług następujących kryteriów:

Kryterium  oceny Maksymalna ilość punktów Waga

Cena ofertowa 60 60%

Doświadczenie 40 40%

Razem 100,00 100

Punkty za kry te rium : cena zostanie przyznane w edług następującego wzoru:

Punkty za kryterium : doświadczenie zostaną przyznane w edług następujących reguł 

w  zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 

(lub w  okresie prowadzenia działalności przez W ykonawcę, jeżeli je s t on krótszy niż 

trzy lata) zajęć odpow iadających zakresem i tem atyką przedm io tow i zamówienia: 

od 0- 3 -  10 punktów , 

od 4 do 6 zajęć -  20 punktów, 

od 7 i więcej zajęć -  30 punktów ,

Zamawiający dokona w yboru tego  z W ykonawców, k tórego oferta uzyska w  wyniku 

oceny największą liczbę punktów .

10. D odatkow e informacje:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby 

uczestników szkolenia;

2) Zamawiający dokona oceny o fe rt pod względem  form alnym  oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego;

3) W przypadku jednakow ej ceny usługi przedstaw ionej w  konkurencyjnych ofertach, 

decydującym wyznacznikiem będzie rozmowa z wybranym i O ferentam i oraz rezultat 

przeprowadzonych negocjacji;

4) O ferta pozostająca w sprzeczności z w ym ogam i przedstaw ionym i w niniejszym 

zapytaniu, w  szczególności n iekom pletna lub niem ożliwa do uznania za ofertę  w 

rozum ieniu przepisów prawa cyw ilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady 

sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez je j rozpatrywania;

5) O ferta złożona po te rm in ie  zostanie odrzucona bez je j rozpatrywania;

6) Zamawiający nie przew iduje procedury odwoławczej z ty tu łu  odrzucenia oferty. 

O ferentom  nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu;

mailto:pcpr.sierpc@wp.eu


7) Zamawiający może nie wybrać żadnej o fe rty  lub zm odyfikować treść zapytania 

o fe rtow ego w  szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej o fe rty  lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia;

8) Realizacja usługi nastąpi po podpisaniu um owy w  siedzibie PCPR w Sierpcu;

9) Zamawiający pow iadom i o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne 

ogłoszenie na Biuletynie Inform acji Publicznej Pow iatowego Centrum  Pomocy 

Rodzinie w  Sierpcu, zaś Oferent, k tó rego oferta zostanie wybrana zostanie 

pow iadom iony e-mail.

D Y R  E  

P o w i a t o w e g o  C e n t r u i




