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Zaproszenie do złożeniaoferty
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zapTasza do złoŻenta oferty na
przeprowadzenie zajęć indywidualnych - terapii pedagogtcznej dla Uczęstników projektu
,,Rodzina * inwestycja w przyszłośc''współfinansowanego Ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2014-Ż020.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 17, Il-100 Bielsk Podlaski
tel" 85 833 2676, fax 85 833 2675
e-mail

:

centrum3

rna-i

a(CIpoczr a.onet.pl

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówięniu:

r
o
o
II.

strona intemetowa: www.pcprbielskpodlaski.pl
Tablica informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie adres:
Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 17
Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego adres: Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46

Termin i forma skladania ofert:

oferty naleŻy składaó w formie pisemnej lub na e-mail (wydrukowane dokumenty
naleŻy podpisać i zeskanowaĆ w formacie PDF) w języku polskim w terminie do
2Ż.10.2018 r. Formularz ofertowy naleŻy wypełnió czytelną t trwałą techniką'
W przypadku oferly pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami naleŻy
zŁoŻyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przez otwarciem kopercie na adres
wymieniony w pkt I. Kopertę naleŻy opisaó następująco ZapyĄanie ofefiowe do
projektu ,,Rodzina - inwestycj a w przyszłoŚć'' . ofertę w wersji elektronicznej _

podpisany przęZ osobę upowaznioną skan na|eŻy przesŁac na adres ę-mail określony
w pkt. I. W temacie na\eży wpisaó 'Zapytanle oferlowe do projektu ,,Rodzina *
inwestycj a w przy szłość"'

oferty złoŻonępo terminie nie będą brane pod uwagę.

III.

osoby uprawnione do kontaktów:

osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i procedurach: Monika Kamińska 85 833 10 82, Małgorzata Czarkowska 85 833 26 76,
ę-mail : centrum3 maj a@,poczta.onet.pl

Tryb udzielania zamówień

IV.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,W1Ąycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oTaZ Funduszu Spojności na
Iata2014-2020".
Zaptoszente do złoŻenia oferty nie skutkuje podpisaniem umowy" Przeprowadzente
szacowania rynku słuzy określeniu waności szacunkowej usługi.

Wspótny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Opis przedmiotu zamówienia

VI.

-

usługi

Działania projektowe będą skierowane do dzięci umieszczonych w pieczy zastępczej w więku
szkolnym"
t.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

L"

przeprowadzeniu zajęć indywidualnych w zakresie terapii pedagogicznej

Forma prowadzenia ; terapia indywidualna
W)lmagania :

Pedagog - wykształcenie wyzsze pedagogiczne' Posiadający:

- kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej oraz minimum 2 letnie doŚwiadczenie

w prowadzeniu terapii pedagogicznej.
- znajduje się w sytuacji ekonomtcznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,
- łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojności oraz działan
finansowanychzinnych żródęł,w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotów, nie moze przekroczyćŻ76 godzin miesięcznie.

o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy,ktorzy są osobami ftzycznyml
nie prowadzącymi działalnościgospodarczej bądż prowadzącymi indywidualną
działalnośćgospodarczą oraz firmy, ktorych PKD jest tozsame zzabesęm niniejszego
zapytania ofeftowego. Świadczona usługa musi byÓ wykonywana osobiścle prZęZ
Wykonawc ę bądż przez osobę wskazaną prZęZ Wykonawcę w formularzu. Nie
dopuszczalne jest przy rea|izacji zamowienia posługiwanie się osobą, ktorej nie
wymieniono w formul aruu zgło szeniowym.
P r z ew i dyw ana -fo r m a z atr udni

e

ni a "'

umowa zlecenie

Zakres obowiqzkól't':
- prowadzenie terapii pedagogicznej,

- sporządzenie planu pracy dla kazdego dziecka,
- przeprow adzenie

diagnozy wstępnej i końcowej dla kazdego dzięcka'

zapewnienie materiałow dydaktycznych oraz materiałow niezbędnych do realizacji
zaj ęc ter apeutyc znych,

_

ptzestrzegania w ramach umowy Rozporządzęnia o ochronie Danych osobowych
zórctery tnoool" Zachowania pełnej tajemnicy zawodowej w zakręsie wszystkich
informacji, jakie uzyska się w trakóie wykonywania usługi, o W szczególności:
nieujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla ktorych świadczona
będiie usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,

-

- na
doty

Żądanie Zamawiającego do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień
czący ch re al izacj i przedmiotu zamówi eni a,

- zachowanie profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,
- rzetelnego

i terminowego wykonania usługi,

- współpracy z innymi osobami biorącymi

_ przedstawienie

udziałprzy realizacji projektu,

co miesiąc dziennika zajęĆ personelu, rachunku oraz protokołu z

przeprowadzonYch.

Etap realizaąii:

Terapią pedagogiczną objętych będzie 4 uczestnikow projektu przez okres od
przez okres
X" 2018r" do vt' zótq r"" - rź gód'i'' zęgarowych w miesiącu dla 1 dziecka
9 miesięcy,łącznie 43Ż godziny w Projekcie'

-

w
Miejsce realizacji zadania: miejsce zamieszkania dziecka. 3 uczestników mieszka
Bielsku podlurt ilj.dnu osoba zamieszkuje teren powiatu bielskiego w odległoścido
25 kilometrów od Bielska Podlaskiego'

vII"

Warunki finansowe ga roz|iczenia realizacji przedmiotu zamówienia

wykonana po
a) termin płatnoścido końca każdego miesiąca, w którym usługa został.a
złoŻęntu dokumentów,

b) wysokośó wynagrodzenia ustalana będzie według następującego wzoru:
g'odzinŚwiadczonej * duny* miesiącu usługi razy cęnaza l godzinę usługi,

Il'czba

c) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. VII b, wypłacone będzie zgodnl'e z
urtutó.rińi, jednak po uprzednim otrzymaniu ptzez Zamawtającego Środkow
finansowych

z

Instytucjt żarządzając€1. Zamawiający zastrzega sobie mozliwość

w

poŹniejszego przekazania wynagrodzenia
finansowych z Instytu cji Zarządzaj ącej,

przypadku

nie

otrzymania Środkow

d) w przypadku zaprzestania finansowania projektu umowa z wykonawcą zostanie
ro

VIII.

Zw ląZana

b

ez j aki e goko lwi ek

od

szko dow anra z

te

go tytułu.

Lista dokumentów/oświadczeńwymaganych od Wykonawcy
oferta musi zawierać następujące oświadczęniai dokumenty:
1' Formularz ofertowy

(załącznlknr I)

2" oŚwiadczenlę o braku powlązan kapitałowych lub osobowych (załącznlk nr 2)
3 "

Życiorys (załącznik nr 3)

Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie ( dyplom lub świadęctwo
ukończenia właściwychstudiow) oraz doŚwi adczęntę Wykonawcy'
4"

5' oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do formularza ofęrtowego'
6. fakultatywnie

:

referencj e, listy intencyj ne.

XI. Pozostałe postanowienia
oferta ze strony wykonawcy musi spełniaó wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym ibyÓ złoŻona na wzorzę oferty dołączonym do niniejszego zapytanta.
1.

2' Zamawiąący zastrzega sobie prawo do uniewaŻntęnia postępowania na kazdym
etapie bez podaw ania przy czyny
3

. D ecy zj a

Zamawiaj

ąc

e

.

go o o drzuc eniu

o

ferty

je

st

de

cyzj ą

o

state czną

"

4" W przypadku, gdy rłybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Z
Zamawiającym' mozliwe jest podpisanie przęZ Zamawtającego umowy z kolejnym
Wykonawcą"

5. Zamawiający moŻę w toku oceny ofert Żądać od oferentów wyjaśnień oraz

dokumentó w dotyczących

tre ści zło Żony ch

ofefi .

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście ofer1y oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłoczntę zawtadamiąąc o tym danego oferenta" W przypadku
rczbięŻnościco do kwoty ofert, za cenę ofer1y Zamawlający przyjmuje kwotę wpisaną
słownie.
7

. Zamawiający informuje, tŻ w umowię zlecenia będą zapisy:

Przewidujące karę umowną w wysokości I00% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy - w przypadku realizowanla ptzez Wykonawcę umowy niezgodnte z

a)

harmonogramem;

b) Przewiduj ące karę umowną w wysokoś ci 50oń łącznego wynagrodzenia Wykonawcy

*w przypadku nie wykonywannprzę Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi
po stanowi eni

ami umowy

or

az

b

ęz zachow ania naleŻytej staranno

śc i ;

c) ZasftzegĄące Zamawiającemu mozliwość potrącania naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy;

8' Zamawia1ący przewiduje mozliwoŚó dokonywania istotnych zmian

postanowień

umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu reahzacjt umowy;

c)

Zasad płatnoŚci (Zamawiający informuje. ze termin płatnoŚci wynagrodzenia
W}'konawc}, uzaleŻniony jest od terminu wpb'nięcia na konto Zamawiajacego środków
przeznaczon)rch na pokrvcie w),datków związanych z realizacją projektu na etapie" w
którym uczestnicz},ł w nim Wykonawca i moze ulegać opóŹnieniom);
Wskazane powyzej istotne zmlany postanowień umowy zostaną wprowadzone do
umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności
uzasadniających wprowadzenie Zmlan w celu należytej rcalizacji Projektu. Zmiany
Zostaną wprowadzone w drodzę aneksu do umowy bądŹ zmiany załącznikow do
umowy.
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Załącznlkrlr 4

oŚwIłucZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w poStępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytanta ofefiowego na przeprowadzenie zajęć indywidualnych - terapii pedagogicznej dla
Uczestników projektu pt': ,,Rodzina - inwestycja w przyszłoŚć'' współfinansowanego zę
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020' w ramach Działanta 7 '2,
Poddziałania 7 "2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na tzecz osób zagrozonych
wykluczęniem społec Zny m
Ja, nizej

podpisany(a).........".."..

........'.....świadomy(a)
odpowiedzialnoŚci karnej, wynikającej z aft.233 Kodeksu karnego (Dz.U. z2018 r. poz.
1 600)
oświadczam, ze:

1.

2.

znajduję się w sytuacji ekonoml'cznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
łączne moje zaangaŻowanie zawodowe w realizację wszystkich projektow
finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojności oraz dzl'ałan
finansowych z innych Żrodeł, w tym środkow własnych beneficjenta i innych
podmiotów, nie przekroczy Ż76 godzin miesięcznię ptzez cały okres wykonywania
zamówięnia.

(miejscowoŚć i data )

(pieczqtka i podpis Wykonawcy)
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Za|ączniknr

ZYCIORYS ZAWODOWY

l.

Nazwisko:

Ż" Imię:

2.

Data urodzenia:

3"

Narodowość:

4.
5.

Wykształcenie:
Przebieg pracy zawodowej:

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Mie.iscowośó

Firma
Stanowisko
Opis

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

MiejscowośÓ
Firma
Stanowisko
Opis

Data: od (rn-c/rok) do (m-c/rok)

Miejscowość

f.'--"tl
|',,.'
3

I

Stanowisko

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejscowośó
Firma
Stanowisko
Opis

Data: od (m-c/rok) do (m-c/rok)

Miejscowość
Firma
Stanowisko
Opis

7. Inne ( np. publikacje, opracowania)
8" Odbyte

szkolenia:

9. lnne umiejętności:
,, WyraŻam zgodę na p.rzetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie aanyón osobowych (Dz'
Usław,
iota, por. 10O0) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego inaay
1UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r' w sprawie ochrony osob fizycznych w związku-z prietwarza'ni'em'danych
osonońycń i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46/wE

BaDo;,,

(miejscowośći data)

(pieczqtka i podpis Wykonawcy)
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Załączniknr 2

OSWIADCZENIE o BRAKU PowIĄZAŃ

KAPITAŁoWYCH LUB oSoBowYCH

oŚwl'adczam, Że jako oferent składający ofer1ę dotyczącą przeplowadzenia
zajęó
indywidualnych - terapii pedagogicznej dla Uczestników projęktu
,,i{odżinu - inwestycja w
ptzyszłośc''współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2Ol4-2O20,
w ramach Działania7.2,Poddziałania7.2.l Rozwój usług społecznycl i zdrowotnychnarzecz
osób zagrozonych wykluczeniem społecZnymnie jesteń powiązany osobowo
lub kapitałowo
zZamawtającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowę rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upowaznionymi do zasiągańia zoiowiązan w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zańwiającego czynn
ościzwiązane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą'
polegające w szczegolności na:
a) uczestniczęniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 1O% udziałow lub akcji;

c)

pełnieniu

pełnomocnika;

fuŃcji członka organu

nadzorczego

lub

zarządzającego, prokurenta'

d) pozostawaniu w związkumałzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowe,zięc, synowa), w stosunku pokrewieństwa
lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni
małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(miejscowośc i data)

(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr
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formularz ofertowy

(miejscowośći data)

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

N

rPlPESE1.........

Telefon

OFERTA CENOWA

odpowiadając na Zaproszęnię do złoŻenia oferty na plzeprowa dzenie terapii
pedagogicznej dla Uczestników projektu
''Rodzina - inwóstyója w przyszłośc,,
wspołfinansowanego Zę Środków Europejskiego
Funduszu Spoi"órr'.go w ramach
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na
ńtu 2O14-2O2O,
oświadczam, iŻ:

I.

oferuję realizacjęniniejszegozamówienia:

SpecjalnoŚć

Cena
jednostkowax
przeprowadzenia
i I godziny zajęc
netto

Cena
Łączna cena
jednostkowax
przedmiotu
przeprowadzenia
zamówienia netto
1 godziny zajęc
PLN
brutto PLN

PLN

Łączna cena
przedmiotu
ienia brutto

II. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, ze:

1" Jestem uprawniony do wykonywania przedmiotowej działalności,zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami
Ż. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenieoraz
dysponuję potencjałem
technicznym lub osobami zdolnymi do wykonywania zamówiónia;
;

J.

Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamÓwienia;

4. W

cenię mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia;

5.

osobą wskazaną ptzez Wykonawcę do realizacjizadanta jest..'..'....'..

/podpis Wykonawcy/

W

cenie jednostkowej przeprowadzenia

1

godziny spotkania należy uwzględnić:

wynagrodzenie wynikojqce z umowy cywilnoprawnej Wroz z pochodnymi, moteriały do prowadzenio
zajęć oraz ewentuqlne koszty dojazdu do uczestnikow projektu.

